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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 5. jan. 2012, hos Bent 
 

Tilstede: Jonna, Bent og Lene Buur 

 

Afbud fra: Lene Vrang, Gunnar, Henriette, Anne, Nille og Nina 

 

Referent: Lene Buur 

 

1. Referat fra 8. nov. 2011 blev godkendt. 

 

2. Meddelelser:  
a) Idémøde i Vestmøn Lokalråd den 9/2 2012 i Håbet: Nina, Bent og Jonna deltager.  
b) Grønne områder i kommunen, møde d. 25/1 i Langebæk: Jonna og evt. Nille? deltager.  Bent 

foreslog at spørge om Christian Skotte (tlf. 55826585/mobil: 23710222) fra Lystfiskerforeningen 
også ville deltage eller Troels B. Christensen fra stigruppen. Emner der evt. kan tages op på 
mødet er: Stier (stigruppen), gadekær, vejtræer og ”naturgenopretning”.  
Udpegede naturpletter, se bilag udsendt af Jonna: Emnet kan evt. også tages op på mødet d. 
25/1. 

c) Møn.nu.: Profilering af Møn – ny forening (se bilag fra Jonna) 
d) Mikronet-sekretariat (www.givrumnu.dk): Jonna sender bilag 

 
3. Økonomi: Medlemsbetaling, restanter, økonomi:  

På kontoen: 2353,29 kr., 7 restanter (Jonna sender mail til restanterne).  

 

4. Udvalgene: 

Kontaktudvalg:  

 Info-tavler: Punktet overføres til næste møde – Jonna taler med Jan Woolhead i Region 

Sjælland.  

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

noget til gaver, se udstillingen på inden mødet den 5. jan.: 

http://adm.flipmaker.com/Secure/ShowCat_V2.aspx?key=44c9ea1a777560d0c19a7739553d649093bb3

a2b&page= Vi snakker på næste møde. Husk at se på hjemmesiden til næste møde: 

www.fanefjordsogn.dk  

 

Fest/aktivitetsudvalg:  

 Forårsfest: Festudvalget mødes og planlægger arrangementet. Lene Buur indkalder. Udvalget 

mødes hos Lene Buur. 

 Generalforsamling: Torsdag 29. marts kl. 19.00 på Fanefjordskolen. Vi tænker alle over, om vi 

skal invitere nogen til at holde foredrag eller til at underholde. Annoncen bringes i Beboer-nyt 

marts 2012. 

 Nyt sanghæfte: Nina og Nille – afventer næste møde. 

 Beskæring i Fanelunden: Hele bestyrelsen søndag d. 4/3 kl. 10-12. Gunnar og Troels kan evt. 

fælde træer omkring gadekæret samme dag. Husk redskaber og handsker.  

 

 

 

http://adm.flipmaker.com/Secure/ShowCat_V2.aspx?key=44c9ea1a777560d0c19a7739553d649093bb3a2b&page=%20Vi
http://adm.flipmaker.com/Secure/ShowCat_V2.aspx?key=44c9ea1a777560d0c19a7739553d649093bb3a2b&page=%20Vi
http://www.fanefjordsogn.dk/
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Blad & PR:  

 Genoptryk af ”Fanefjord – et sogn på Møn”: Jonna kigger hos Ulrik B. om han har et eks. til 

salg. Jonna giver Lene B. besked, ellers kopier Lene bogen, og sørger for at få bogen scannet 

ind. Lene overfører til digital tekst. Gruppe: Jonna og Lene Buur – evt. Mikael Venge. Vi 

snakker videre på næste møde. 

 Spor i Landskabet: Afventer næste møde. Kan tages som emne på kommunens møde d. 25/1? 

 Beboer-nyt mar. 2012: Deadline – d. 20/2. Inputs til Jonna inden da. Hvem skal have 
Fanefjordprisen i år? 

 Besøg på hjemmeside, se vedlagte bilag og: www.fanefjordsogn.dk  
Mon vi evt. kunne få fx ejendomsmæglere til at linke til foreningens hjemmeside i 
salgsmateriale? 
 

5. Eventuelt:  

- Vindmøller – Koster Vig 

- Husk at gamle drænkort kan afhentes gratis hos revisor Erik Strange i Stege! 

 

6. Næste møde: 

- Torsdag d. 8/3 kl. 19.00 hos Jonna 

http://www.fanefjordsogn.dk/

