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Årets generalforsamling
I henhold til vedtægterne indvarsles hermed til generalforsamling

Søndag den 14. juli 2019 kl. 10.00
På Restaurant Axel - Rødgård Camping - Rindby
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde

senest syv dage før generalforsamlingen

Foreningens bestyrelse
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Formand, Fanø Kommune, veje:

Jørgen Elsted Hansen
Havstien 27

Kongeåvej 7A, 6771 Gredstedbro
Tlf.: 75 43 13 72. Mobil: 20 43 33 72
Mail: jelsted@mail.dk

Næstformand, badestier:

Hans Kjær
Hympelvej 12B

Korsbrødregade 11, 6760 Ribe
Tlf. 20 69 89 50
Mail: hank@esbjergkommune.dk

Kasserer, Grønt Råd, Sankt Hans:

Anette Nicolaisen
Lyngvej 26

Åbrinken 4, 6690 Gørding
Tlf.: 72 66 29 23
Mail: Anette.Nicolaisen@live.dk

Sekretær, hjemmeside, vintereftersyn:

Marianne Keldorff
Havstien 21

Lærkevej 29, 6740 Bramming
Tlf. 51 21 35 30
Mail: Marikeldorff@gmail.com

Bestyrelsesmedlem, tennisbanen:

Hans Peter Jepsen
Vester Kirketoft 11

Saltgade 2, 6760 Ribe
Tlf.: 75 42 52 57

Mail: hpjribe@hpjribe.dk

Suppleant:

Jan Dorner
Havstien 24

Rolfsgade 59, 6700 Esbjerg
Tlf.: 75 13 36 97
Mail: dorner@al-bank.dk



Formanden har ordet:
                        Jørgen

                    

                                       Jørgen

           en                        Elsted Hansen

Kære medlemmer

Så byder vi igen til generalforsamling i
vores forening - og håber som altid at se
mange af jer til årsmødet i juli på restau-
rant Axel.
Igen har det forgangne år været præget af
en række udfordringer og bestyrelsen har
arbejdet målrettet på en række områder, i
tæt samarbejde med Fanø Kommune og
andre aktører på vores dejlige ferieø.
Økonomien er stærk. Foreningen er sær-
deles velkonsolideret, men vi har desvær-
re også oplevet et fald i medlemstallet på
det seneste. I dag er vi cirka 850 medlem-
mer hvor vi tidligere har ligget på om-
kring de tusinde. Derfor kan jeg også kun
opfordre til, at alle medlemmer gør sig til
ambassadører for vores forening, så vi
igen bliver flere og dermed står stærkere
og med større vægt, når vore interesser
skal plejes - og når regningerne skal be-
tales...

Ingen hjælp fra Fanø Kommune

En af de store, økonomitunge opgaver for
foreningen er vedligeholdelsen af bade-
stierne. 
Tidligere betalte Naturstyrelsen halvdelen
af udgiften. Det gør de ikke mere, lige-
som Fanø Kommune ikke har ønsket at

påtage sig sin del af denne udgift. Det er
beklageligt og vi kan naturligvis kun håbe
på, at de kommer på bedre tanker.
De tre årlige vintereftersyn er også en stor
post på budgettet. Det samme er den år-
lige Sankt Hans-fest, men der skal være
plads til begge dele - både hyggen ved
midsommerbålet og den tryghed det gi-
ver, at der bliver holdt øje med husene,
når de i vintertiden ofte står tomme.
Samtidig er det værd at bemærke, at pri-
sen for et medlemsskab af grundejerfore-
ningen  trods alt kun er 250 kroner pr. hus
pr. år.

Tid til farvel

Alt i alt har det været et godt år for os,
men et gammel ord siger også, at man bør
stoppe mens legen er god. 
Det vil jeg gøre i forbindelse med gene-
ralforsamlingen. 
18 år i bestyrelsen er det blevet til, heraf
13 år som formand. Det har været gode år,
spændende år, men jeg har fundet tiden
inde til at trække mig tilbage. Det samme
ved jeg gælder for min gode ven og be-
styrelseskollega, Hans Peter Jepsen, vores
tidligere kasserer, der i årevis sørgede for,
at indtægter og udgifter hvert år gik op i
en højere enhed.
Jeg vil gerne her rette en varm tak for
indsatsen til Hans Peter - og en stor tak
for samarbejdet i de forløbne år til de øv-
rige medlemmer af bestyrelsen.
Heldigvis ved jeg, at der står nye, gode
folk parat til at påtage sig opgaverne i
bestyrelsen, så jeg vil slutte med ønsket
om fremgang for foreningen og en god
sommer til os alle.

Jørgen Elsted Hansen

“Efter 18 år i

bestyrelsen og

13 år som

formand er det

tid til farvel”
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ejerforeninger. Her blev der blandt andet
peget på løsningsforslag som bilfri zoner i
byområderne med en stor parkeringsplads
lige udenfor byen, men også andre tanker
og forslag er i spil, eksempelvis:

� Kør til sommerhuset og lad bilen stå.
� Udvide cykel- og gangstier.
� Etablere bilfri ø som Armeland i
� Holland.
� P-hus på havnen i Esbjerg.
� Udvidet kollektiv trafik - med tiden
� overgang til førerløse busser.
� Nedsættelse af hastigheden i
� sommerhusområderne.
� Cykel- og gangsti ved Sønderho
� Strandvej.
� Førerløse busser til stranden.

Fra Kommunens side bliver der i øvrigt
peget på, at nok er der trængsel på de by-
nære P-pladser, men også, at der ofte er
god plads ved Kærnevej og ved lystbåde-
havnen.

Når sommeren er forbi og efteråret stun-
der til, vil byrådet på Fanø tage hul på en
debat om infrastruktur i bred forstand.
Presset af biler stiger, presset på de by-
nære parkeringspladser stiger og køerne
vokser sig længere og længere.
Problemet er allerede blevet drøftet på et
møde mellem kommunen  og  øens grund-
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Ny spildevandsplan er på vej
Grundejerforeningen var repræsenteret da
Fanø Kommune inviterede til møde om
den kommende spildevandplan - et møde,
der havde til formål at afdække behovene
for kloakering. 
Grundlaget for den kommende plan er
den tidligere vedtagne plan, og de tidli-
gere udpegede ”problemområder” Para-
disdalen, Grøndal og en del af Sønderho.
På mødet var det muligt for husejerne at
få en direkte drøftelse af eventuelle pro-
blemer og behov med kommunens ansatte,

ligesom mødet danner udgangs-
punkt for det videre arbejde med
planen.

Fanø Kommunen forventer i øvrigt, at
planen bliver sendt i offentlig høring i
begyndelsen af juli mens den eksisterende
strategi fortsætter i den nye Spildevands-
plan 2020-2019.
Afledning af spildevand i sommerhus-
områderne vil fortrinsvis ske ved ned-
sivning. Tilslutning til offentlig kloak vil
ske i områder med høj grundvandsstand
samt i nærheden af beskyttede vandløb og
vådområder.

Tema om infrastruktur og trafik
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Fanø Skovlegeplads, med cirka 40.000 år-
ligt besøgende, beder igen i år om økono-
misk støtte fra øens beboere, sommerhus-
ejere, erhverv og turister. 

Skovlegepladsens Støtteforening bruger
de indsamlede midler på at udvikle lege-
pladsen med nye aktiviteter og vedlige-
holde de, der allerede er etableret.
Skovlegepladsen ejes af Naturstyrelsen,
men driftes og udvikles hovedsageligt via
økonomisk støtte fra gæsterne og sponso-
rater. Den er et yndet udflugtsmål og
mange raster på pladsen under cykle- og
rideture i Fanøs natur. De senere år har vi
derfor udvidet aktiviteterne til at omfatte
opstilling af bord/bænkesæt langs cykel-
ruten på østsiden af øen og vi arbejder
stadig på at få etableret en hestefold ved
parkeringspladsen. På denne måde håber
vi, at bidrage til endnu bedre oplevelser i
Fanøs natur.

Skovlegepladsens Støtteforening består af
en lille gruppe entusiaster, der ønsker at
bidrage til hygge og aktivitet på Fanø. Vi
vælges hvert år på den årlige general-
forsamling og alle arbejder ulønnet.
Herudover støttes vi med hjælp og spon-
sorater fra en del af Fanøs håndværkere,
detailhandel, erhvervsliv og foreninger.
Flere sætter Skovlegepladsen på som
gavemodtager, når man står over for af-
holdelse af festlige lejligheder og ikke
ønsker at modtage personlige gaver. Læs
evt. mere på 

www.fanoeskovlegeplads.mono.net

eller følg os på 

Facebook/Fanø Skovlegeplads

Vi håber, at du vil støtte legepladserne på
Fanø og takker for ethvert bidrag, stort
som småt.

Med venlig hilsen 

På vegne af bestyrelsen, Fanø
Skovlegeplads Støtteforening

Kristine Kaas Krog, Formand

& Claus Thyssen, Kasserer 5

Støt udviklingen af

Støttebeløb, store som små, kan

indbetales på reg. nr. 9684

konto 6520517977 i Fanø

Sparekasse eller ved overførsel via

MobilePay: 71485

Skovlegepladsen
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Vintereftersyn og kontingent
Vinterens tre eftersyn af medlemmernes
sommerhuse fandt sted i ugerne 45, 2 og 9
- denne gang med to nye personer til at
udføre opgaven. Heldigvis er det lykkedes
at skaffe folk med et godt lokalkendskab,
så de tre tilsyn er i gode hænder. 
Betaling af kontingent er dog en forud-
sætning for, at der bliver holdt et vågent

øje med husene, og det har desværre været
nødvendigt at udsende enkelte rykkere.
Samtidig er der fortsat en række medlem-
mer, der endnu ikke har meddelt deres
email-adresse til foreningens kasserer, der
altså mangler et hurtigt, effektivt og billigt
“værktøj” til at løse de forskellige opgaver
samt sikre en rettidig kommunikation.

40.000 kroner 
til badestierne
Efter en noget nødtørftig vedligeholdelse i 2018
trænger badestierne til ny flis. Det får de i år. 
Bestyrelsen har afsat 40.000 kroner, incl. moms,
til formålet, og det bliver først og fremmest de
mest benyttede stier, der får en “overhaling”.
Et “kig” på terrassen og bænkene ved stranden
har derimod ikke givet anledning til bemærknin-
ger, mens det til gengæld står fast, at den flag-
stang, der knækkede for et par år siden, ikke vil
blive erstattet af en ny .
Flagstangen var en gave fra Fanø Kommune i
forbindelse med grundejerforeningens 75 års ju-
bilæum i 2009.

Mårhunden er set
En druknet mårhund blev i december fundet ved
“Hønen” på stranden ved Sønderho, men endnu
er der, såvidt vides, ikke konstateret levende
eksemplarer af arten på Fanø.
Oddere er der derimod flere steder, mens råvildt
tilsyneladende er i tilbagegang, sikkert som følge
af det store gravearbejde der nu er afsluttet i og
ved plantagen.

Den lokale jagtforening gør fortsat en
stor indsats for at begrænse bestanden af
vilde kaniner. 



Grundejerforeningen har, som bekendt,
investeret i en ny hjemmeside. Heldigvis
er den blevet godt modtaget af medlem-
merne, ligesom den har vakt opsigt rundt
omkring, blandt andet hos Grundejerfore-
ningen i Sønderho, der finder den så flot,
at de har spurgt om lov til at genbruge
dele af den.

Hjemmesiden
vækker opsigt

Foreningens tennisbane har fået ny lås -
og nye nøgler - og er derfor både “klar til
kamp” og til en ny sæson. 
Rindby Supermarked står for udlejningen,
spilletid reserveres ved henvendelse i ba-
gerafdelingen. 
Prisen er på 100 kroner pr. time, mens et

sæsonkort, der dækker alle husstandens
medlemmer koster 600 kroner. 
Depositum for en nøgle er 100 kroner, der
bliver refunderet når nøglen bliver afle-
veret igen.
Sidste års indtjening via spil på tennis-
banen nåede i øvrigt op på 16.317 kroner.

Tennisbanen er klar til kamp
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Husk foreningens

Sct. Hans-fest
på stranden ved Rindby 

Vi inviterer til bål og
fællessang m.v. 
samt naturligvis

en båltale

! Gæster til årsmøde
Traditionen tro inviterer vi flere gæster
med til vores generalforsamling. Det er
foreningens æresmedlem Kirsten Rohde,
borgmester Sofie Valbjørn samt repræsen-
tanter for den lokale jagtforening.

Asfaltering forsinket
Den planlagte asfaltering af Vindgaf blev
en kende forsinket på grund af travlhed,
men arbejdet er nu udført. Grusvejene blev
sat i stand op til påske.

Fokus på støvgener
Flere medlemmer har peget på støvgener i
forbindelse med kørsel på grus-
vejene. Bestyrelsen og Fanø Kom-
mune er opmærksom på problemet.



Så er det igen muligt at bestille en taxi på
Fanø. Efter nogen tids turbulens har Ole
Thomassen åbnet Fanø Taxa, der er døgn-
betjent.
Samtidig har Fanø Kommune indgået en
aftale med Fanø Taxa og Esbjerg Taxa-
busser om en telebusordning - en ordning,
der kan bruges til kørsel fra dør til dør til
en fast pris på 40 kroner pr. tur.
Fra Fanø Komune bliver det desuden op-
lyst, at man forventer at den nuværende
busplan fortsætter året ud. Forvaltningen
har søgt Byrådet om at få indsat en ekstra
bus i ugerne 27-32, samt supplering ved
støre events på øen. Efterfølgende er det
besluttet, at indsætte ekstra bus i skoler-
nes sommerferie.
Hvad de kommende år angår, mener øens
Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalg at det
er nødvendigt med ekstra sommerbetje-
ning, men har henvist spørgsmålet om
finansiering til
byrådets budget-
forhandlinger.

Fanø har fået sin taxi tilbage

Bagsiden

Kollektiv trafik
Bus: Kører efter busplan, se stoppe-
steder på kommunens hjemmeside

Telebus - tlf. 29 68 82 00
gælder mandag til fredag:

Telebussen kører kl. 8.00 - 15.30, der
må dog påregnes ventetid, da den
også kører visiteret kørsel.
- Telebussen kører: kl. 19.00 - 23.00
- Telebussen kan bestilles mellem kl.
8.00 og 23.00 til kørsel samme dag

Telebus - tlf. 29 68 82 00
gælder lørdage, søn- og helligdage:

- Telebussen kører: kl. 19.00 - 23.00
- Telebussen kan bestilles mellem kl.
8.00 og 23.00 til kørsel samme dag

Taxa - tlf. 88 44 33 99
Taxa kan bestilles, til kørsel alle dage
24 timer i døgnet.
Begrænset antal vogne – bestil derfor i
god tid.


