
 

FORORD 

Efter generalforsamlingen i sommer er der sket ændringer i bestyrelsen. Vi har fået to nye medlemmer, nemlig Heidi 

Maimburg og Jan Dorner, efter at Jørgen Elsted Hansen og Hans Peter Jepsen valgte at stoppe efter mange års flot 

indsats for foreningen.   Ved konstitueringen blev undertegnede valgt som formand, Marianne Keldorff som 

næstformand, Heidi Maimburg som sekretær og Jan Dorner fik ansvaret for tennisbane og Sct. Hans bål. Anette 

Nikolajsen fortsætter som kasserer. 

Bestyrelsen er kommet godt igang med sit arbejde for medlemmerne og vil som noget nyt udsende elektroniske 

nyhedsbreve et par gange om året, så du kan følge med i vores arbejde. Det her er den første udgave. Vi har også 

lavet en strategi med mål og indsatser for det, vi gerne vil nå frem til næste generalforsamling i 2020. Det kan du 

læse mere om senere i nyhedsbrevet, og du kan iøvrigt se strategien på vores hjemmeside rsg-fanoe.dk. 

Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår. 

Hans Kjær  

Formand 

 

STRATEGI 2019/20 

I bestyrelsen vil vi gerne målrette vores indsats frem til næste generalforsamling. Vi har derfor drøftet en strategi 

med mål og indsatser, når vi taler om veje, badestier, terrasse og bænke, medlemmer, tennisbane, økonomi og 

kommunikation. Det handler blandt andet om at få flere medlemmer, nemlig et mål om 1000 medlemmer inden 

udgangen af 2021. Om at få andre til at bidrage til vedligeholdelsen af badestierne. Om ordensregler for tennisbanen 

og om at øge kommunikationen med jer medlemmer. 

MEDLEMMER 

Vi er knap 900 medlemmer ud af ca. 1400 mulige, så her er der et klart udviklingspotentiale! Vi er ved at få lavet en 

folder om, hvorfor sommerhusejere i Rindby bør være medlem af grundejerforeningen. Om hvad man får ud af et 

medlemskab. Folderen vil bestyrelsen dele rundt til de sommerhuse, hvor ejeren ikke er medlem af vores forening. 

Det vil vi gøre i weekenden op til påske, hvor der traditionelt kommer mange i deres sommerhus. Du kan se folderen 

på hjemmesiden, når den er færdig. Kender du nogle naboer ved jeres sommerhus, som ikke er medlem, så vil det 

være godt med en opfordring til medlemskab! 

BADESTIER 

En af formålsbestemmelser i vores vedtægter er, at vi skal sørge for gode badestier. Udgiften hertil har været 

stigende - især efter at Naturstyrelsen ophørte med at holde stierne i de hvide klitter. I år har vi brugt ca. 40.000 kr 

mod tidligere 50.000 kr., som er et mere reelt niveau, hvis badestierne skal se ordentlige ud. Bestyrelsen har været i 

dialog med Borgmester Sofie Valbjørn, Fanø Kommune om et kommunalt engagement i vedligeholdelsen. Stierne 

benyttes jo også af mange andre end medlemmerne af grundejerforeningen og indgår jo i virkeligheden i 

kommunens iøvrigt fine rekreative stisystem. 

RINDBY STRAND GRUNDEJERFORENING 
Nyhedsmail – december 2019 

 

 

Sammen passer vi på Fanø 

 



Sideløbende har vi haft møder med andre interessenter, nemlig sommerhusudlejningsbureauerne og 

campingpladserne, om det samme. Det foreløbige resultat er, at vi har søgt kommunen om at dække en trediedel af 

udgifterne. Så vil vi selv tage den anden trediedel og prøve at få andre interessenter til at tage den sidste trediedel. 

Spændende hvad der kommer ud af vores initiativ, som vi har taget sammen med Fanøvesterhavsbad 

Grundejerforening. 

VEJE 

Vi har haft møder med Fanø Kommunes tekniske afdeling for at få kompetencefordelingen klar mellem kommunen 

og os, når vi får vedligeholdt de private fællesveje i Rindby Strand området, hvor kommunen opkræver penge til 

vedligeholdelsen. Det har været vigtigt for os, så foreningen ikke kan komme i en situation, hvor vi får et 

erstatningsansvar. Det er nu på plads med kommunens oplæg til forståelsespapir herom, som vi har godkendt i 

bestyrelsen. Vi er i løbende dialog med entreprenøren om vedligeholdelsen af vejene. Den megen vand de sidste 

mange måneder har gjort, at der er mange huller på vejene, og at der flere steder står blankt vand. Hvis 

entreprenøren sætter vejene i stand, som vejret ser ud nu, vil det være rent spild af penge. Vejene vil alligevel se ud 

som nu efter kort tid. Entreprenøren sætter derfor kun ind, hvor der er helt særlige problemer. Ellers må vi have 

tålmodighed, indtil vinteren er ovre. Der er flere steder problemer med vand i grøfter, som ikke kan komme væk. Vi 

har gjort kommunen opmærksom på situationen, og de vurderer på, hvad der kan gøres. 

VINTEREFTERSYN 

En anden formålsbestemt opgave for foreningen er at foretage vintereftersyn af medlemmernes sommerhuse. 

Marianne Keldorff har et lille hold, som sørger for eftersynet. Hver gang finder de ulåste døre, åbne vinduer osv. De 

pågældende sommerhusejere kontaktes direkte herom. Alle vi andre får meddelelse om, at der ikke var noget at 

komme efter ved vintereftersynet. På den første runde i denne sæson fandt de 7 ulåste døre, 1 åbent vindue og 4 

ubeboede huse med lys tændt. 

ØKONOMI 

På sidste bestyrelsesmøde havde kasseren et halvårs regnskab med. Som udgifter og indtægter ser ud nu, er der ikke 

noget, der tyder på, at budgettet ikke skulle blive overholdt. Vi har holdt igen med udgifter til vedligeholdelsen af 

badestierne. Et optimalt vedligeholdelsesniveau vil kræve flere penge. Så på sigt skulle der gerne blive flere 

indtægter hertil. Lykkes vi med at få flere medlemmer og få hjælp til vedligeholdelsen af badestierne, vil vi kunne 

komme i mål hermed. 

 


