
Referat af beboerforeningsmøde den 28. april 2010 
 

Afbud fra: Lene Vrang, Gunnar, Henriette 
 
1.  Referat af 19. januar godkendt. 
 Konstituering af bestyrelsen godkendt. 
 Referatet fra generalforsamlingen udsættes til næste møde. 
 

2. Økonomi: Udgår. 
 

3. Kontaktudvalg: Jonna, Nina, Bent 
 Fest- og aktivitetsudvalg: Lene B., Søren, Henriette, Gunnar, Nina, Bent 
 Blad og PR: Jonna, Anne, Lene V., Henriette 
 

4. Kontaktudvalg:   
Rose og marksten ved 5. majstenen: Gunnar køber og sætter rose. 
Det gamle plejehjem: Til salg til 2,6 mio. 
Jonna har sendt vejtrælisten til Hugo Max Nielsen – kommunen. Listen sættes i Beboer-nyt. 

  
Fest- og aktivitetsudvalg:   
Søren henter hjemmesiden hos Johnni Buch en af dagene. 
Søren og Gunnar sætter bænk op for enden af Nyhavevej. 
Gunnar m.fl. klipper hækken i Fanelunden inden Sankt Hans. Udvalget finder en dato inden længe. 
Mødet i Hjelm forsamlingshus er udskudt til senere på året.  
Vestmøn Lokalrådsmøde d. 1. marts: Vindmøller. Der er planer for opstilling på flere lokaliteter på 
Møn. De berørte borgere vil blive tilbudt anparter.   Kloakering: Nina medbringer vandregninger mv. 
på næste møde. På Vordingborg Forsynings hjemmeside kan planerne for kloakering ses. 
Netværksaften d. 25. marts på Svinø: De har godt samarbejde i Svinøområdet. Mange lodsejere er 
sammen om gangstier over markerne.  
Dialogmøde den 19. april i Håbet i Vestmøn Lokalråd, med alle 6 politikere. 
Hårbølle Strands hjemmeside: www.grfhs.dk  med kort og fortegnelse over stier i området. 
Strandrens: 9. juni kl. 19.00 på Brøndegårdsvej  
 
Blad og PR:  
Birthe Waidtløw er syg og har ikke overskud til at tegne til forsiden længere. Bent ringer til Pia 
Thaulow og forhører, om det kan være noget for hende. 
Informationstavler:  
PR-stunt om bænke: Ny dato er søndag den 13. juni. Lene Buur skriver til Ugebladet, Jonna 
rundsender mail til alle på listen og skriver i Beboernyt.  
Jonna har lavet folder med stierne i sognet. Den bliver lavet til PDF-fil og sendt til os alle for 
yderligere kommentarer, forhøre om pris på trykning af foldere hos dem der trykker Beboer-nyt. 
 
Sankt Hans: Prismodtager og båltaler var på programmet, alle tænker videre om evt. emner.  
Høstfest (vi foreslår 4. september på Damsborg). Søren spørger HOB, Jonna spørger Hjelms 
Borgerforening, Bent spørger Land og By, om vi skal være sammen om arrangementet. Vi overvejer, 
om vi skal benytte samme succesfulde band som sidste år. 

 
 

5. Næste møde: 15. juni kl. 19.00 hos Søren Vollerupgade 43  
 

Ref.: Søren 
 
 


