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Referat fra bestyrelsesmøde 
torsdag d. 31.05.2012 kl. 19.00 hos Christian 

 

Tilstede: Bent, Nina, Christian, Jonna og Lene Buur 

Afbud: Lene Vrang, Henriette, Nille, Anne? 

Referent: Lene Buur 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling: Referatet blev godkendt med et par enkelte rettelser. 

Referatet ligger på vores hjemmeside 

Godkendelse af referat fra sidste møde hos Henriette: Referatet blev godkendt. 

2. Økonomi: 

Nina har haft møde med Gunnar og har overtaget posten som kasserer. Pt. er der 16.775,78 kr. på 

kontoen og 200 kr. i kassen. 25 medlemmer har ikke betalt d.d.  

Der var snak om antallet af annoncører i bladet – det blev foreslået at HOB-lørdags café evt. kunne 

annoncere? 

 

3. Udvalgene:  

Kontaktudvalg: 

Det gamle Mejeri, idémøde d. 3. juni på Fanefjordskolen: Mødes på skolen kl. 15.  

Der er flere grupper der arbejder med mejeriet. En blandet lokal ”mejerigruppe”, Foreningen Fanefjord 

samt Møn.nu. Der var fra Møn.Nu´s side fremkommet tanker om at oprette et mejeri.  

Det blev foreslået at man på idemødet nedsætter to grupper: Oprydningsgruppe & Fremtidsgruppe 

Shelters eller bålhytte i Fanelunden og gadekæret: Afventer efter sommerferien – Henriette . 

Shelters i Slotshaven: Jonna orienterede. Beboerforeningen støtter projektet – og vil gerne være med til 

at foretage opsyn evt. sammen med øvrige foreninger. 

Fest/aktivitetsudvalg: 

Fest i år? Afventer næste møde 

Sankt Hans – Fanefjordprisen:  

Bål samles – Bent/Christian. Lene (Henriette): Sodavand+øl. Jonna: Taler med Gunnar om græsslåning. 

Nina: tilbehør til heks. Bent: Båltaler - 2 flasker vin. Jonna: Fanefjordprisen. Slukning af bålet: hvem? 

Plakater print til ophæng + annonce: Jonna, omtale i avis – d. 11/6: Lene 

Gamle sanghæfter medbringes. 
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Det ser ud til at der er få deltagere fra bestyrelsen: Nille og Jonna 

Vi andre melder til Jonna om vi kan komme. Kan vi evt. snakke med foreningens medlemmer om at 

hjælpe til på selve aftenen? 

Nyt sanghæfte – afventer næste møde. 

Blad og PR: 

Genoptryk af ”Fanefjord – et sogn på Møn”: Lene indkalder til et redaktionsmøde. 

 

Beboer-nyt juni 2012: Jonna orienterede. 

Spor i Landskabet – forslag: Langs Skettelshøjene – afventer næste møde. 

Info-tavle ved Fanefjord Super Dagli`Brugs: Vi arbejder videre efter sommerferien.  

Fanefjord.info: Mejeri og Steinerskole. Lokalpris diskuteres.  

 

4. Meddelselser: Grønsalen – skal have ny tilkørselsvej fra Lammehavevej, inkl. parkerings- plads. 

Beboerne på ejendommen er indforstået. 

Årsmøde i lokalrådet, tirsdag d. 22. maj kl. 19 i Hjelm forsamlingshus – ingen fra bestyrelsen deltog 

 

5. Evt.: Bent orienterede fra vindmøllemødet den 29. maj i Håbet.  

Standrens torsdag d. 14.06.2012 kl. 19 – for enden af Brøndegårdsvej 

 

6. Næste møde:  

Mandag d. 20.08. kl. 19 hos Bent 


