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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2010, kl. 19.00  
Hos Bent på Bøllegården 

 

Tilstede:  

Jonna, Bent, Lene V., Henriette, Gunnar og Lene B. 

        

Afbud fra: Nina, Søren og Anne 

 

1. Referat fra mødet den 15. juni blev godkendt. 

 

2. Økonomi: Medlemsbetaling - restanter!  

Hvordan ser økonomien ud? Gunnar havde problemer med PBS netværket, derfor kunne vi ikke få et 

tal kassebeholdningen. 

Birgit Waidtløw har fået gavekort for forsiderne i 2010.  

Græsslåning i Fanelunden. Gunnar har stået for opgaven. 

 

3. Udvalgene: 

Kontaktudvalg:  

 Rose ved Seasburet. Gunnar planter en rose her også. 

 Vandafgift & afledningsafgift: Der var diskussion omkring priser og evt. kommende kloakering 

syd for Grønsundvej. Beslutning: Vi har deltaget i borgermødet i Håbet og følger udviklingen i 

så fald, at der bliver tale om kloakering i vores nærområde.  

 Informationstavler – Lene Buur - ansøgning til kommunen – skilt ved Fanefjord Kirke. Jonna 

har været rundt og kigge på de skilte der allerede findes i sognet. Jonna, mente, at de var 

gode, men trængte til en opdatering. Vi diskuterede om det var en god idé at supplere 

tavlerne med en folderkasette. Bent vil gå videre med arbejdet og kontakter Vordingborg 

Kommune, for at få kommunen til at sørge for en revision af tavlerne indhold. I den 

forbindelse snakkede vi om turister og hvad vi kan gøre. Punktet tages op på næste møde. 

 Velkomstmøde for nye borgere? Forslag til nyt tiltag. Vi var enige om at det var en god idé at 

lave en eller anden form for velkomstmøde. Vi tænker alle over forslaget til næste møde. 

 

Fest/aktivitetsudvalg:  

 Sankt Hans evaluering – kan vi starte 1 time tidligere af hensyn til børnefamilier? Det blev 

besluttet at starte en time tidligere til næste år. Der var enighed om, at det var godt med 

fællesspisningen. Vi skal i øvrigt huske vand til, at slukke bålet med næste år. Lene havde taget 

billeder, som Jonna lægger på hjemmesiden. 

 Hjemmesiden: Søren havde stadig problemer, og derfor spørger vi Johnni Buch om en pris for 

fast vedligeholdelse. Jonna kontakter Johnni. Jonna lægger desuden nye billeder på 

hjemmesiden. 

 Bænken for enden af Nyhavevej i Tostenæs: Afventer Søren og Gunnar. 

 Hæk-klipning i Fanelunden: Søren indkalder evt. til en klippedag. 

 Spis & Dans lørdag den 18. sept. på Damsborg. Efter en lang snak blev vi enige om at vi stadig 

vil invitere andre foreninger i lokalområdet til at være med og stå for festen. Jonna kontakter 
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de andre foreninger. Bent sørger for en pressemeddelelse, og Jonna udarbejder råmateriale til 

en annonce, som sendes til Gunnar. Bestyrelsen bager kage. Desuden snakkede vi om priser 

for spisning/musik. Henriette snakker med Damsborg. 

 Borgermøde i Håbet omkring vindmølleparken ved Kostervig den 25. aug. kl. 19-21: Nina 

deltager for foreningen. 

 

Blad & PR:  

 Beboer-nyt sept. 2010. Pia Thaulov har fået opgaven med at tegne. Vi sørger for et gavekort 

fra Brugsen til Pia. Desuden fortalte Jonna om indlæggene i bladet: 

 Omtale af bog om Elmelundemesteren af Mikael Venge, afslutning på Arnes livshistorie, 

Tænkebænk i Fanefjord Skov, omtale af miniorienteringsløb, omtale af Fanefjordprisen i år. 

 

4. Eventuelt:  

 Jonna fortalte, at der var inspirationsweekend d. 18. og 19. september 2010 med temaet: 

Den bæredygtige landsby. 

 

 

5. Næste møde: 

Mandag d. 11. oktober 2010 kl. 19.00 hos Jonna. 

Ref.: Lene Buur 

 

 

 


