Referat af bestyrelsesmøde i Rindby Strand Grundejerforening
mandag d. 7. Sept. 2020 kl. 17.30
på Restaurant Sælhunden (1. Sal) i Ribe.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Referat godkendt.
3. Status på følgende områder:
- Veje, økonomi, forsøg med nyt støvbekæmpelsesmiddel, Vestertoft (Hans)
Vi har drøftet støvbekæmpelse på grusveje. Økonomien er gennemgået og vi vil hen over vinteren gå økonomien
igennem for samtlige veje. Der repareres rørgennemføringer på Vestertoft for det indestående de har på deres vejkonto.
- Badestier, herunder vedligehold af badesti 6, stier over ny klitrække (Hans)
Badestier er i fin stand. Ang. badesti 6 er der aftalt møde med Fanø Kommune ang. opdeling af stien til fodgængere
og ride-sti.
Oplæg til stier over ny klitrække arbejdes der videre med.
- Terasse og bænke (Hans)
Intet at bemærke.
- Medlemmer, status på kampagne for nye medlemmer (Marianne)
Vi ligger pt på 821 medlemmer. Vi overvejer gode idéer og forslag til nye tiltag og drøfter igen på næste møde.
- Vintersyn (Marianne)
Planlagt til uge 46, 3 og 10.
- Tennisbane (Jan)
Tennisbanen er slidt og vi har indhentet tilbud på en ny bane. Der indhentes yderligere et tilbud. Denne skal indgå i
en drøftelse om investeringer i foreningen. Oplæg til investeringsplan/budget laves og drøftes på næste møde.
- Sct. Hans (Jan)
Intet at bemærke.
- Økonomi (Anette)
Gennnemgået.
- Kommunikation - Nyhedsbrev, Facebook mv. (Heidi)
Der skal udarbejdes en politik vedr vores Facebook-side (Jan + Heidi)

4. Strategi 2019/20
- opfølgning – strategien for 2019/20 er fuldt og alle punkter er opfyldt.
- ny strategi 2020/21, drøftelse af kommende indsatsområder
Vi efterspørger nye idéer til nye indsatsområder fra medlemmerne.
Vores forslag er:
* Badesti 6
* Tennisbane
* Medlemstal
* Stier over ny klitrække

Nyt oplæg laves til næste møde.

5. Budget og regnskab
Gennemgået.
Der laves udkast til anlægsbudget med prioriteret rækkefølge for projekter.
6. Næste generalforsamling
- Giver Corona regler mulighed for den annoncerede afholdelse?
- Drøftelse af evt. alternativ afholdelse
Vi mener ikke, det vil være ansvarligt at gennemføre en normal generalforsamling grundet Covid-19. Det blev
besluttet at gennemføre et elektronisk generalforsamling. Formanden udsender dagsorden med beretning og
regnskab. Bestyrelsen vil i stedet mødes på dagen den 18/10.

7. Fællesmøde grundejerforeninger/Fanø Kommune d. 10. Sept. 2020
Marianne deltager. Formøde inden fællesmøde med Fanø Kommune.
8. Evt.
Intet at bemærke.

