
Referat af bestyrelsesmøde i Grøndalgrundejerforening 

D. 14. oktober 2022 på Night and Stay, Vangled 32, kl. 11.00 
Tilstede er: Lone, Verner, Kirsten og Carsten var med på teams. 
Fraværende er: Birthe 

 
Nyt fra formand: 

a. Datoer til medlemmerne vedr. generalforsamling 2023. 
Vi bliver enig om at lave et forslag til generalforsamlingen 2023 om at 
ændre datoen til 19 dage før Skærtorsdag.  
 
Vi har bestilt lokale på Night & Stay til afholdelse af GG-
generalforsamling Skærtorsdag d. 6. april.) 

Nyt fra kasserer: 

a. Foreningens kassebeholdning er fortsat god. 
Verner vil prøve at få oprettet mobilepay til kontingentbetaling. 

Der er for nuværende 132 medlemmer. 
 

b. Foreningen er medlem af Fritidshusejernes forsikring, der dækker 
ulykkesforsikring og juridisk bistand. Den dækker for bestyrelsens 
medlemmer, hvis der sker noget i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 
 

Nyt fra sekretær: 

a. Intet nyt. 
 

Veje/kloakering 

a. Der er fortsat nogle steder, hvor der hænger træer og grene ud over grøfter 
og veje. Det er grundejerne, der skal sørge for, at de klippes ind. 

b. Skovly har fået ordnet deres område ud mod Grøndalvej. 

 
Grøfter. 

a. Hvornår på året er det, at Fanø kommune skal holde Stordal Bæk? 
Der er flere steder, hvor små træer stikker op, men der menes, at når der  
kommer vand i senere på året, vil det flyde med strømmen ud  
Det er kommunen, der bestemmer om og hvornår der skal grødeskæres i 
kommunens grøfter 

b. Der afholdes møde med bredejere fra Vesterengen og Grøndal, dagen efter 
vores bestyrelsesmøde.  
”Søsvinget” er en fælles grøft, hvor der de sidste par år har været problemer 
med, at bredejerne på begge sider af grøften har holdt grøften ren. Der er 



derfor planlagt et ”nabo træf”, for at få snakket om vigtigheden/forpligtelsen 
i at holde grøften. Lone og Verner deltager i mødet.  
Mødet forløb godt, og der var stor enighed om at få grøften blotlagt inden 1. 
november. 

           
Hjemmesiden. 

a. Prisen på hjemmesiden er steget lidt. 
Carsten vil prøve at finde ud af, om vi kan give medlemmerne adgang til 
”bagsiden”, så vi evt. kan lave tilmeldinger, afstemninger o.l. via 
hjemmesiden. 

 
Vinteropsyn. 

a. Opsynet begynder i november og vi bibeholder 4 opsyn gennem vinteren. 
 

Møde med kommunen. 
a. Emner til mødet med Fanø kommune d. 3. november. 

Vi vil høre nærmere om, hvem der bliver Charlotte Stockholms efterfølger. 
 

b. Evt. emner til formødet med de øvrige grundejerforeninger d. 3. november. 
1. Sct. Hans aften i fremtiden. 
2. Hvordan gør I andre med jeres hjemmeside? 

Har hjemmesiden en særlig adgang for medlemmerne? 
3. Har I andre forsikring for juridisk bistand og ulykke? 

 
Kaniner og invasive arter. 

Der manglede enkelte grundejere, ang. kaninregulering, da fristen udløb. 
Lone vil forsøge, om det er muligt at lave en længerevarende aftale end 1 
år. Da det er meget tidskrævende at skrive ud, rykke, skrive på Facebook 
hvert år, ang. tilmelding til kaninregulering. 

 
Nyhedsbreve: 

Lone overvejer at udsende nyhedsbrev med emnet: 
Hvordan får jeg sommerhuset bedst og billigst vinter nedlukket? 
 

Facebook: 
 Intet nyt. 

 
Evt. 

 Intet nyt. 
 

Nyt møde: 

Møde d. 20. januar 2023 kl. 15.00.  Vi mødes med cykler på Grøndalvej 
over for Spar. Vi tager en tur rundt i området for at se på grøfter og veje. 
Derefter afholdes bestyrelsesmødet hos Verner. 
Vi aftalte yderligere møde før generalforsamlingen til d. 3. april, sted er ikke 
afklaret. 


