
Bestyrelsesmøde i Grøndalgrundejerforening. 

Referat af mødet 

d. 25. august kl. 17. hos Lone, Nytoften 8 
 

Tilstede er: Lone, Verner og Kirsten 

Afbud fra: Birthe og Carsten. 

 
1. Nyt fra formand: 

Intet nyt. 
Vi fik en snak om høringen svar om hotelprojektet i Rindby Strand. Vi fik 
begyndt med bestyrelsens indsigelser og belysninger og vi fik Lone til at 
færdiggøre det. GG høringssvar et tilsendt Fanø kommune. 
 

2. Nyt fra kasserer: 
Intet nyt.  
Økonomien er ganske fin. 
Der er for nuværende 132 medlemmer 
 
 

3. Nyt fra sekretær:  
Intet nyt. 
Birthe har deltaget i Sct. Hans aften og fortæller dette: 
Jeg deltog i Sct. Hans aften på Rindby Strand. 
Det var strålende vejr og der var rigtig mange mennesker på stranden. 
Båltalen blev holdt af borgmester Frank Jensen kl. 20.00 og bålet blev tændt 
kl. 20.30. 
Der blev uddelt sanghæfter og der var en vogn med et par musikere, der 
spillede til sangene og og desuden efterfølgende Fanø melodier. 
Der var en vogn der solgte drikkevarer mm. 
Alt i alt et rigtig fint arrangement, som sikkert trak mange turister fra 
Grøndal. 
Spørgsmålet er om hvem der skal betale for arrangementer. 
 

4. Veje. 
1. De veje der har været gravet op ved kloakeringen er blevet meget fine. 
2. Et sted på Grøndalvej, er buske og træer vokset ud over vejen. 

Bevoksningen tilhører Skovly Grundejerforening, som Lone vil skrive til 
og gøre opmærksom på problemet. - Bevoksningen skulle allerede være 
ryddet, så stor tak til Skovly for hurtig indsats. 

3. Vi er blevet gjort opmærksom på, at røret der løber under Vesten Bavnen 
ved nr. 41, trænger til spuling. Dette er nu ordnet, og det var helt rigtigt, 
der var en del. 

            



5. Grøfter. 
Lone orienterede om grøfteforløbet/møde mellem GG og Vesteregnens 
Grundejerforening. Der vil blive afholdt et ”Nabo Træf” med de berørte 
bredejerne fra begge Grundejerforeninger. 
 

6. Hjemmesiden. 
Intet nyt. 
 
 

7. Vinteropsyn. 
Intet nyt. 
 
 

8.  Møde med kommunen. 
Intet nyt. 
 

9.  Kaniner og invasive arter. 
Intet nyt. 
 
 

10.  Nyhedsbreve: 
Snapseturen blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning. 
 

11.  Facebook. 
Intet nyt 

 
12.  Evt. 

Intet nyt. 
 
 

13.  Nyt møde. 
 Afholdes ved Birthe, Nålevej 24, d. 14. oktober kl. 17.00 


