
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Fanefjord Sogns Beboerforening tirsdag. 2. okt. 2012 
hos Jonna 

 
Tilstede: Jonna, Lene, Bent, Nille, Nina og Christian (ref.) 
Afbud fra: Anne, Lene Vrang og Henriette 
 
1. REFERAT: Referatet fra d.20. august 2012 er godkendt. 
 
2. ØKONOMI: Indestående i Møns Bank er kr. 11.440,-. Der er 4 udmeldte medlemmer og 2 nye, samt 15 
restanter som rykkes. Der er blevet betalt webhotel til hjemmesiden og Pia har fået et gavekort for sine fine 
forsider. Børnene på Fanefjordskolen har også fået lidt saft. 
 
3. UDVALGENE:  
Kontaktudvalg. 
- Jonna, Nille og Christian kigger på priser og opsætning af årskalenderen. 
- Shelters i fanelunden tages op igen når det bliver relevant, evt. i samarbejde med Møn Retreat Center (det 
gamle plejehjem). 
- Til shelters i slotshaven er der søgt LAG midler. 
- Arkitekt studerende Morten Birk Jørgensen forslag til Damme/Askeby er sendt rundt, vi læser det igennem. 
Jonna har påpeget et par fejl og rettelser til Morten. Vi holder kontakt til Morten med henblik på at han 
kommer herned og fremlægger sit projekt når det er færdigt. 
 
Festudvalg. 
- Festudvalget holder møde herom torsdag d. 1. november kl. 19.00 på Bøllegården.  
- Besøgsantallet ved renovering af Målerhøj var ikke så stort, til gengæld var der 40 til Præstebjerg turen 
samme dag. Bent gjorde opmærksom på at stendyssen ved Dørrehøj er faldet sammen, samt at der er pløjet 
for tæt på selve højen, det er Museerne i Vordingborg der skal kontaktes. Jonna kontakter museerne. 
 
Blad og Pr. 
- Fin liste over sange til nyt sanghæfte. Vi tilførte et par nye. 
- Sanghæftet sættes op på samme måde som sidst, Jonna ser om hun har skabelon på computer.  Vi ansøger 
midler til at trykke sanghæfte og årskalenderen gennem Fanefjord sparekasse fond. 
- Lene indkalder til møde om “Fanefjord - et sogn på Møn”. Der arbejdes ihærdigt med bogen og vi har fået 
hjælp fra Mikael Venge 
- Spor i landskabet tages op på næste møde. 
- Info tavle og bænk ved brugs. Brugsen siger ja tak til bænk fra os, vi venter til forår med at sætte bænken 
op. Christian kigger på træbænk og skilt. Bent efterlyser plakatsøjler ved brugsen og undersøger en pris på 
søjle. 
 
4. MEDDELELSER: 
- Jonna uddeler ugeavis/møn.nu avis, i forbindelse med skibet Idas og Møn.nu tur til København. Ligeledes 
skriver Jonna om Fanefjord i næst kommende ugebladet. 
- Af de 1505 indbygger i sognet er 1209 medlem af folkekirken! 
- Bygning og landskabskultur tur er d. 7. oktober. Sidste tilmelding er d. 4. oktober. 
- Så nærmer æblesæsonen sig og vi har en dejlig æblepresser som kan lejes for 25,- om dagen.  
- Vi har en bænk, som skal sættes op ved stranden for enden af Brøndegårdsvej. Søren og Christian sætter 
den op.  
- Fanefjord Sport og Spil, gymnastikforeningen mangler medlemmer til nogle af deres aktiviteter. 
 
5. NÆSTE MØDE: Mandag d. 19. november kl.19.00 hos Nina. 


