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Referat af generalforsamlingen i Fanefjord Sogns Beboerforening 
Torsdag den 29. marts 2012 på Fanefjordskolen 

  

Mikael Venge, dirigent, Bent Jørgensen, referent 
 

1. En helt igennem fyldestgørende beretning af formanden Jonna Kjær-Nielsen, om foreningens mange 

aktiviteter i 2011, hvis fulde ordlyd bliver udsendt særskilt. 
 

2. Vores kasserer, Gunnar Søltoft, forlagde det reviderede regnskab. Hovedtallene viste et fald i den 

likvide beholdning gennem de sidste tre år, til nu godt 2000 kr. Det kan ikke fortsætte, og en 

kontingentforhøjelse kom bl.a. på tale. Regnskabet i øvrigt, havde ikke store afvigelser i forhold til 

tidligere. Merforbruget udgjordes sammenlagt af flere poster bl.a. vores udgift til hjemmesiden og 

arrangementer. Medlemstallet var nogenlunde uændret, 205 i alt. 
 

3. Under fastsættelse af kontingent, havde Jonna i forlængelse af ovennævnte punkt, et forslag om at 

hæve kontingentet fra 75 kr. til 100 kr. pr medlem. Med de godt 200 medlemmer, således en 

indtægtsstigning på 5000 kr., som blev vedtaget enstemmigt. 
 

4. Herefter fulgte bestyrelsesvalget med genvalg af de der var på valg, og hvor den eneste ændring var, 

at Gunnar efter lang og tro tjeneste, både som bænkopsætter i sognet og som kasserer, havde valgt 

at række sig. Christian Hillesøe fra den nye initiativgruppe i sognet, blev valgt til den ledige plads. 

Velkommen! 
 

5. Der var kun indkommet et forslag, nemlig fra Bent om, at foreningen som lokal beboerforening, 

burde tage til orde overfor Vordingborg Kommunes seneste beslutning om, at alle huse udenfor de 

tre købstæder samt landsbyerne vest for motorvejen, nu skulle kunne sælges som weekendhuse. Se 

nærmere motivering i Sydsjællands Tidende d. 14 marts. Dette forslag kunne der dog langtfra opnås 

enighed om, og det henvistes til nærmere drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 
 

6. Under "eventuelt", blev først og fremmest Gunnar takket for sin indsats i bestyrelsen med et 

gavekort med grokraft, ligesom Mikael fik en spirituøs tak for hans resolutte håndtering af 

dirigentposten. Jonna, der som sædvanlig havde fremtryllet generalforsamlingens lækre kaffebord 

høstede også tak, ligesom hendes nytrykte pjece "Stier og bænke i Fanefjord Sogn", fortjente ros. 

 

7. Som tema, på dette års generalforsamling, havde vi inviteret Vibeke Kaupert til at fortælle om den 

nystartede initiativ gruppe, som man har kunnet læse om i de lokale ugeblade, de sidste to uger. 

Denne gruppe har til hovedformål, at tiltrække unge børnefamilier til Vestmøn. Dette var man 

selvfølgelig ikke uenig i, blot mente man, at man skal passe lidt på med de øvrige ideer om 

lokalområdets fremtidige udseende, der måske kan støde de bosiddende. En anke lød, at der ikke 

ville være nogen fysisk person, men kun en hjemmeside, der stod bag dette hverveprojekt, til at 

skaffe tilflyttere. Her blev det så foreslået, at vore fem ambassadører, der blev valgt på Vestmøn 

mødet i efteråret, kunne træde til, som kontaktpersoner. De øvrige personer bag initiativgruppen, 

der forventes omdannet til en forening er: Bent Leegaard, Thomas Bagge, Jesper Betak Lund, samt 

Christian Hillesøe. Se mere på: fanefjord.info 


