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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 11. aug. 2011 
hos Nina 

 

 
Afbud fra: Henriette, Lene V. og Gunnar 
 
1/  Referat fra møde d. 28/4, godkendt 
 
2/  Økonomi: Punktet udsat til næst kommende møde da Gunnar ikke var der. 
 
3/ Udvalgene: 
    Kontaktudvalg 

 Bent kontakter kommunen, informationstavler senest renoveret i 2007, Nina tager billeder af 
tavlerne så vi på næste møde kan læse teksten og tage stilling til dem og få overblik over hvor 
mange der er. Idè: Kunne man evt. forestille sig en info tavle ved brugsen?(Jonna spørger Helle) 

 Jonna angående, Højstenten, Ormestrædet og Præstebjergstien vedr. renovering og skilte – 
(udsættes til næste møde). 

 Store affaldsdag i foråret 2012 Vestmøns lokalråd står for det – vi deltager – (udsættes til næste 
møde). 

 Johnni tilbyder at lægge bestyrelsens mailadresser ind på vores hjemmeside, så vi evt. kan 
kontaktes den vej rundt – alle tilstedeværende var indforståede på nær Anne der gerne ville 
undvære. 

 ”Vestmøn på landkortet”, - At gøre Vestmøn synlig! - ”En attraktiv bopæls kommune” - Vestmøn 
lokalråd holder Vestmønmesse i Fanefjordhallen 8. okt. kl. 10 – 16 – Vi vil gerne deltage - levende 
aktiviteter efterlyses!!! samt andre ideer!!! - kunne vi evt. lave æblemost på stedet? (spørge 
Gunnar) Nina, Nille og evt. Bent om formiddagen indtil kl. 12 - vi skal også spørge Gunnar, Henriette 
og Lene til om eftermiddagen!? (Jonna har lovet sig ud til Brugsens stand) - Punktet tages op på 
næste møde! - Tænk over ideer!!! Lene B. ser om hun kan deltage i Vestmøn messemøde onsdag d. 
24/8 ellers går Nille (evt. begge to) 

 
Fest/aktivitetsudvalg 

 Strandrens - Vi var for få! - men gik godt nok tidligt hjem da det truede med torden og regn. - Vi 
talte flere gange om hvordan vi bedst får gjort flere medlemmer mere deltagende i forskellige 
sammenhænge! - det må vi tænke lidt over og tage op igen! 

 Sankt Hans – meget få til spisning! Tilbagemelding om for sene opslag, skal op først i juni! - Udvalg 
lavet til at stå for nye sange til sanghæftet (Anne, Nina og Nille – møde hos Nille d. 14/9 kl. 16.30- 
tag sange med!) 

 Tænkebænk - ved stranden ved Brøndegården, spørge Gunnar om han vil være ”arbejdsleder”. 

 Forslag: At vi køber en biografstol i beboerforeningen (3.000 kr.) (Punkt til næste møde!) 

 Medlemsliste med til næste møde! - Ønske: Flere aktive medlemmer bl.a. til ”Vestmønmesse” 
 
Blad og PR 

 Genoptryk af ”Fanefjord – et sogn på Møn” (Punkt til næste møde!) 

 D. 16/8 kl. 19.30 møde i Håbet ang. kloakering i det åbne landskab (alle velkomne) 

 Spor i landskabet – udsættes) 

 Vi blev enige om, at hvis der er behov for det, kan vi udvide bladet med op til 20 sider, samt evt. lidt 
flere annoncer også efter behov, dog må det ikke blive for dominerende med annoncer. - Vi har fået 
nye forsider til bladet af Pia Thaulov! - Dejligt! – nyt blad i sept. 
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 Fanefjord Bypark præsenteres søndag d. 18/9 kl.14. 
 
 
Eventuelt: 

 Jonna og Troels har haft møde med skovbestyrelsen, som er åbne overfor bygning af Shelters i 
Slothaveskoven, ud til vandet, når visse krav er opfyldt. 

 

 Mandag d. 22/8 deltager Jonna i Lokalrådsmøde og fortæller om shelters ideen. 
 
 
Næste møde: TIRSDAG D. 27. SEPT.  KL. 19.00 HOS JONNA! 
 

Referent: Nille. 
 
 
 
 
 
 


