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Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 8. nov. 2011,  

kl. 19.00, hos Nille,  
 

Tilstede: Bent, Lene Buur, Lene Vrang, Gunnar, Nille og Jonna 

 

Afbud fra: Anne, Henriette og Nina 

 

1. Referat fra 27. sept. godkendt 

 

2. Meddelelser: Realdania, har sendt os en pjece, ifølge hvilken der opfordres til at søge penge til 

projekter, Jonna har siden fået tilsendt nogle flere, bl.a. til uddeling i bestyrelsen. 

Fra Møn-Sydsjælland Turistforening, så vi desuden en flot pjece om et projekt på Farø, med 
titlen "Danmarks smukkeste Pause", et projekt der bl.a. omfatter en tankstation og en udbygning af 
restauranten.  

 
3. Økonomi: Kassebeholdningen er på 4581,54 kr. Antal af restanter er uændret.  

 

4. Udvalgene: 

Kontaktudvalg: 

 Infotavler: Løs snak om de netop rengjorte info-tavler.  

 Fra Vestmøn Lokalråd: Bump i Damsholte og borgermøde på Fanefjordskolen, torsdag d. 17. nov. 
kl. 19.00, hvor vi forhåbentlig ses! 

 Foto af bestyrelsen til hjemmesiden. 

 Kunstnerisk forum og mødested: Et medlem ønsker mødested for kreativt virke. 

  

Fest/aktivitetsudvalg:  

 Evaluering af Vestmønmesse den 8. okt.: For få gæster og for dårlig placering i siderum, for nogle i 
hvert fald, mere pr. og flere plakater en anden gang, samt festlige indslag musik/teater, der kan 
trække folk til.  

 6 ambassadører er blevet valgt for Vestmøn: Henriette Olsen, Hårbølle, Anne Grethe Olsen, 
Damsholte, Ulla Knudsen, Kokseby, Lillian Sand, Askeby, Rosa Marie Nielsen, Hårbølle, Elisabeth 
Kreutzfeldt, Borrensbjerg og Sanne Andersen, Tostenæs. 

 Lang snak om søsterforeningen Kridthuset, der står til et kraftigt kommunalt puf! 
 

Blad & PR:  

 Genoptryk af ”Fanefjord – et sogn på Møn”, udsat 

 Spor i Landskabet, udsat 

 Præstebjerg og kunstnere: Til kunstinstallation af de gamle cementsokler på Præstebjerg, blev 
vi enige om at tilbyde Morten Flyverbom det, da det var ham der kom med ideen.  

 Beboer-nyt dec. 2011: Beboerbladet rummer denne gang bl.a. en beretning om Fanefjord 
Mejeri i sin glanstid, som er svær at forestille sig i dag. 

 
5. Eventuelt: En del snak om de nye radioprogrammer, som vi heller ikke kan finde ud af, det skulle dog 

ligge fast, at man kan høre klassisk fra kl. 18 på det gamle P1.  
  

6. Næste møde: Torsdag d. 5. januar, 2012 på Bøllegården 
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Punkter til næste møde: 

1. Opsummering af, hvor mange steder vores beboerforening er repræsenteret i andre 
foreninger/udvalg/m.m. 

2. Beskæring af Fanelunden,  
3. Nyt sanghæfte  
4. Bænk ved Brøndegårdsvej  

 
Ref.: Bent Jørgensen 

 

 


