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Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. april 2012  

 kl. 19.00, hos Henriette,  
 

Tilstede: Lene Buur, Bent, Nina, Nille, Jonna, Christian, Lene Vrang, Henriette 

 

Afbud fra: Anne 

 

1. Referat fra 8. marts 2012 godkendt 

Rettelse: stien langs Skettelseshøjene ønskes – er ikke vedtaget, som det måske kunne misforstås i 

referatet. 

Kontingent blev hævet til 100,- efter Jonnas snak med revisor.  

 

2. Økonomi: Ny kasserer: Nina er valgt til ny kasser, og tager kontakt til Gunnar 

 

3. Udvalgene: 

Nina går ud af festudvalget 

Christian ind i festudvalg 

Lene ind i blad og pr 

Henriette går ud af blad og pr 

 

Kontaktudvalg:  

 Weekendattester: Bent informerede: Hele Møn, på nær Stege, har nu mulighed for 

weekendattest, selv der hvor lokalplanen ”siger” noget andet, fx Klintholmområdet. 

 Nye bræmmer langs vandløb og ved vandboringer: Bent informerede: Skal være tilgængelige 

for publikum og være 25 meter brede 

 Forsider til Beboer-nyt, forslag: Salg af forsider i A4 eller A3, lave en bog til udgivelse, lave 

noget til gaver: Jonna spørger kunstnerne om tilladelse til at bruge deres billeder. 

 Det gamle Mejeri: 

Jonna har taget kontakt til ejer, Brian Lindsten. Har været ude og se det sammen med Jesper 

Øager og ejer. Gruppen omkring ”det gamle mejeri” har haft møde med Erik Büchert (arkitekt) 

Der kommer måske en workshop på Fanefjordskolen mht. hvad mejeriet kan bruges til, fx en 

torvehal. Gruppen er blevet kontaktet af en arkitekt studerende, Morten Birk Jørgensen, der 

er interesseret i gamle landsbyer bl.a. har Fanefjordgade fanget hans interesse. Han vil gerne 

komme med forslag til restaurering af ”det gamle mejeri” – som en del af hans afgangsopgave. 

(Se evt. en mail på HOBs hjemmeside). Går i gang til efteråret med dette projekt. 

Flere andre har også vist interesse for ”det gamle mejeri”. Ejer er også interesseret i, at der 

skal ske ”noget” med mejeriet og er åben for forslag. 

 Shelters eller bålhytte i Fanelunden og ved gadekæret: Beboerforeningen har adopteret 

gadekæret. Henriette undersøger priser for Shelters /bålhytte, ved Naturstyrelsen og 

håndværkeren der har lavet Michael Martlevs hytte, Asger, tlf.: 2230 3324. 

 Fanefjord SuperBrugs: Bent: Brugsen kører med underskud for 2. år i træk. Bliver lavet om til 

en Dagli´ Brugs.  Husk at bruge den!  

Der kommer bl.a. bake-off og slagteren bliver. Der vil være plads til at være købmand. 
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Fest/aktivitetsudvalg:  

 Fest: Udsættes til næste møde, hvor vi endelig tager stilling til om vi skal udskyde det et år, 

eller lave en fest til efteråret.   

 Sankt Hans: Festudvalget mødes – Henriette indkalder til møde 

 Nyt sanghæfte – 20 sange er blevet valgt, det bliver sendt rundt 

 

Blad & PR:  

 Genoptryk af ”Fanefjord – et sogn på Møn”: Lene laver en tekst-fil til næste møde.  

 Spor i Landskabet – forslag: Langs Skettelshøjene: Projektleder fra ”Spor i landskabet” vil 
gerne lave benarbejdet med at tale med lodsejerne og ”Spor i landskabet” sørger for skilte 

 Ambassadører: Møde på mandag – der skal arbejdes med velkomstpakke. Foreslår et års 

gratis medlemskab af i foreningerne på Vestmøn, beboerforeningen siger: JA 

 Info-tavle ved Fanefjord SuperBrugs: Jonna kontakter kommunen 

 

4. Meddelelser: 
Der er generalforsamling i Bygnings- og landskabskultur Møn i Den Bøhmiske Hal på Sukkerfabrik- 
ken den 27. april, kl. 16. Bent, Jonna og Nille deltager 
Møn Nu: 3. maj, kl. 19.00 også i Den Bøhmiske Hal på Sukkerfabrikken 
Idemøde i HOB den 15. maj, kl. 19.00 – den unge arkitektstuderende Morten Birk Jørgensen 
kommer til mødet. 

 
5. Eventuelt:  

Fanefjord.info: Vibeke Kaubert, Thomas Bagger og Christian Hillesøe. I tirsdags er der blevet 

oprettet en arbejdsgruppe til at lave en Rudolph Steinerskole i vores område. 

Gruppen har også øje for Det Gamle Mejeri. 

Gruppen arbejder også med byggeetik, byggestil og oprydning i området 

 

Strandrens, den 14. juni, kl. 19.00, fra Brøndegårdsvej til Madses Klint. 

 

Ved næste møde oplæses referat fra generalforsamlingen 

 

6. Næste møde:                  31. maj, klokken 19.00 – hos Christian 

 

Ref.: Henriette 


