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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET D. 20/8 2012 
Hos Bent 

 

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

Afbud: Anne og Christian. 

1. Referatet fra 31. maj 2012, blev godkendt. 

2. Økonomi: Kassebeholdningen er pt. På 13.508,00 kr. plus 78,00 kr. i frimærker. ca. 27 pers. 

mangler at betale, dog vidste Jonna at enkelte havde udmeldt sig og få andre blev slettet pga. et 

par års restante.  Nina gennemgår indbetalinger i banken, derefter udsendes rykkere. 

 

3. Udvalgene: 

Kontaktudvalg: 

Shelters i Fanelunden udsættes. 

Det gamle plejehjem får navnet: ”Retreat Center Møn A/S”. 

Shelters i Slotshaven – Jonna orienterede. 

Renovering af Målerhøjen bliver søndag d. 2. sept. Kl. 10 – 14. Kom gerne og tag værktøj med! 

Det gamle mejeri – Thomas Stecher har kontakt med ejeren Brian Lindsten, og vi ser hvad som 

sker! 

 

Fest/aktivitetsudvalg: 

Strandrens – 12 til 15 var mødt op, hyggeligt og effektivt! 

Sct. Hans aften – der kom først en del efter kl. 20.30, ingen børn og derfor ingen heks, måske 

havde folk benyttet sig af at det var lørdag og taget længere væk? Næste gang håber vi også at flere 

fra bestyrelsen kommer og deltager, da det er for få med bare et medlem! 

Fest i år – Nina har nydt et Salsa orkester (fra Christiania) som evt. gerne ville komme og spille for 

os. – Jonna har nydt et to mands band (som kù få folk op af stolene! – se: www.sommermusik.dk) – 

Punktet tages op næste gang! 

 

Blad og PR. 

Nyt sang hæfte – forslag til nye sange er fundet og nedskrevet og står på Ninas computer! – Vi vil 

spørge Christian om han evt. vil hjælpe os med at komme videre! 

”Fanefjord et sogn på Møn” – Jonna, Lene Buur og Michael arbejder videre med at få det 

genoptrykt! 

Beboer-nyt sept. Pia har lavet 4 nye forsider og får et gavekort på 800 kr. til brugsen! 

Spor i landskabet – vi afventer. 

Ved brugsen – Info tavle og bænk, bestyrelsen vil gerne skænke Brugsen en bænk (for at udbygge 

bedre miljø) Jonna arbejder videre med dette samt tavle 

Bladet i sept. – Der kommer indlæg og orientering til bladet fra mange forskellige kanter denne 

gang – dejligt! 

 

http://www.sommermusik.dk/
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4. Meddelelser: Under dette punkt talte vi om de forskellige utilfredsstillende forhold der er og kan 

være med adgang til strand for offentligheden, forbi husejeres grund og mark. Bent har skrevet til 

kommunen ang. adgangsforholdene ved nr. 91.  

Jonna vil tage sig af forholdene ved Askebjergvej. Der blev nævnt/foreslået at vi i nogle sammen- 

hæng måske stod os bedre, hvis vi henvendte os som beboerforening i sådanne sager i stedet for 

enkelt personer!? 

 

5. Meddelelser: Danaflint solgt samt flere huse i vores område, ambassadørerne fungerer fint og får 

meget ros. 

 

6. Næste møde: bliver hos Jonna, tirsdag d. 2. okt. Kl. 19. 

 

Ref. Nille. 

 


