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Referat fra bestyrelsesmøde d. 24.11.2009 hos Jonna 

Afbud: Mette 

1) Referatet blev godkendt 

2) Økonomi: Gunnar orienterede (12.213,12 kr. på kontoen). Der var sendt rykkere ud til de medlemmer der 

endnu ikke har betalt. Der havde været nogle problemer i sparekassen mht. medlemsoplysninger. Gunnar 

tager kontakt til Sparekassen og beder om at få rettet fejlene.   

3) Udvalgene: 

Kontaktudvalg: 

- Rose og marksten ved 5. majstenen. Beslutning: Gunnar køber rose og lægger sten. Indkalder evt. til 

arbejdsdag.  

- Det gamle plejehjem. Jonna orienterede om at bygningerne var sat til salg. 

- Nye vejtræer. Jonna fortalte – se desuden dagsordenen.  Lene V. havde et andet forslag om fx at 

indsamle penge til at plante nye vejtræer. Beslutning: Forslaget sendes til Vestmøn Lokalråd dernæst må 

vi tage forslaget videre til kommunen. Punktet tages op på næste møde. 

Fest/aktivitetsudvalg: 

- Hjemmeside. Efter længere tids rod med hjemmesiden, har Johnny Buch hjulpet med at få styr på nogle 

af problemerne. Men der er stadig problemer, hvorfor der blev diskuteret forskellige løsningsmodeller 

for at hjemmesiden på skinner igen. Beslutning: Søren kontakter Johnni Buch for at engagere ham til at 

hjemmesiden op at stå, hvorefter Søren står som webmaster. Mens Jonna står for at oploade fotos. 

- Bænke: Søren og Gunnar etablerer bænken og afprøver brændemærket.  

- Hækken omkring Fanelunden. Kommunen klipper kun det den udvendige del af hækken. Beslutning: Vi 

finder en dag, hvor vi kan klippe den indvendige side af hækken. Punkt på næste møde.  

- Præstebjergstien. Der var diskussion omkring indlægget i avisen. Vi arbejder videre. Jonna har kontaktet 

Jesper Blomberg i Vordingborg udviklingsselskab. Vi snakkede om at indrykke et læserbrev i Ugebladet 

og evt. i Sydsjællandske Tidende.  

- Henvendelse fra Hårbølle Strands grundejerforening omkring stier. Jonna har svaret og henvist til 

kommunen og tilsendt GRFHS et kort over stier i lokalområdet. 

- Loppemarked på Fanefjordskolen var en succes med et overskud på ca. 10.000 kr. overskuddet skal gå til 

frugt- og morgenmadsordning i bl.a. SFO´en.  

 

Blad og PR: 

- Infotavler. Lene B har sendt vores forespørgsel til kommunen. Punktet afventer næste møde. 

- Folder over stier. Afventer næste møde i stiudvalget, hvorfor punktet udskydes til næste møde. 

- Beboernyt går i trykken. Labels sættes på blade hos Mikael torsdag d. 03.12.2009. Anne, Henriette og 

Jonna tager sig af opgaven. 

- LAG-møde i Viemose. Jonna havde i den forbindelse udarbejdet et visionsoplæg vedr. liv i 

Damme/Askeby. Oplægget blev diskuteret – der var enighed om at det var et godt oplæg. Vi summer 

videre. 

4) Evt. 

- Anne orienterede om planerne omkring Vincafé ved Brugsen.  

- Bølle Bent efterlyste samarbejde med HOB. 

- Anne fortalte om et møde på Falster vedr. oplevelsesturisme i udkantsområder. 

 

      5)    Næste møde:                Tirsdag d. 19.01.2010 hos Henriette. 

Ref.: Lene Buur 


