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Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 27. sept. 2011,  

kl. 19.00, hos Jonna,  
evt. afbud til Jonna 

 

Tilstede: Nille – Henriette – Gunnar – Jonna - Nina 

 

Afbud fra: Bent, Lene Vrang, Lene Buur og Anne 

 

1. Referat fra mødet den 11. aug. Godkendt! 

 

2. Økonomi: Medlemsbetaling, økonomi, separat regnskab for festen som bilag til referatet af 11.aug.  

 8282,89kr i kassebeholdning 

 Der er 11 restanter (adresser) vi tager det op på næste møde 

 Jonna har købt æbletræ til skolens50 års jubilæum og Nille har købt bøger til SFOés 25 år 

 Vi vil give en blomst til det det nyåbnede Hårbølle Mejeri på Brøndegårdsvej, den 1. oktober 

 

3. Meddelelser: 

 Arriva har været interesseret i vores hædring af Henrik buschauffør – de er glade for en positiv 

historie 

 Henvendelse fra teaterbygningen – vi er inviteret til premiere på Ali Baba.  

 Jonna har været til møde i Vestmøn lokalråd – for at fortælle om shelterpladser i slotshaven – 

forslag om at bruge skoven bag præstegårdshaven i Damsholte 

 Mødet i Håbet – der er givet tilladelse til at lave pilerensningsanlæg i Røddinge  

 Jonna inviteret til møde i kommunen om cykelstier i gamle Møn Kommune  

 Jonna har talt med Rigmor om Fanefjord Mejeri   

 

4. Udvalgene: 

Kontaktudvalg:  

 Revision af informationstavler: Det er et koncept fra amternes tid – Jan Woolhead var 

tovholder for projektet. Jonna henvender sig til regionen – punktet tages op 

 

Fest/aktivitetsudvalg:  

 Vestmøn messe, tilmeldt stand, 42 er tilmeldt den 8. okt. ideer til indhold: 

1. Henriette vil skaffe en computer, så vi kan vise billeder fra vores aktiviteter 

2. Jonna tager Beboernyt, Velkomstfoldere og lokalhistoriske tema-hæfter med. 

3. Henriette laver opslag om leje af saftpresser 

4. Tegneaktivitet for børnene – ”Tegn det dejligste sted du kender på Møn” – Henriette 

sørger for farver 

5. Nille tager rundstok og knappenåle med – Henriette farver – Jonna blå velour – Nina 

papir 

6. Eva Vestergård sørger for at vi kommer til at stå i nærheden af brugsens stand og 

Henriettes stand.  
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 Beskæring i Fanelunden: Udsættes til næste møde 

 Nyt sanghæfte: Udvalget arbejder videre med opgaven -  

 Sankt Hans i Byparken: Vi tager det op igen 

 Store affaldsdag i foråret 2012: Vi skal være med til den store dag i 2012 

 

Blad & PR:  

 Genoptryk af ”Fanefjord – et sogn på Møn”: Lene Buur vil gerne være med i arbejdet  

 Spor i Landskabet: Vi udsætter punktet  
 

5. Eventuelt: Bygningskulturens dag – 28.09.11 

 

6. Næste møde: 

Evaluering af Messe 

Restanter 

Sange 

Sct. Hans 

Info-tavler 

Beskæring 

Genoptryk 

Præstebjerg og kunstnere 

 

Vi mødes næste gang hos Nille – tirsdag den 8. november kl. 19.00 

 

 

Referent Nina 

 

 

 


