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Årsberetning for 2011 i Fanefjord sogns Beboerforening 
 

til generalforsamlingen den 29. marts 2012 på Fanefjordskolen 

 

Efter generalforsamling d. 29. marts, sidste år fortalte William Houmann om foreningen 

Kultivator, der har med nicheproduktioner at gøre, bl.a. sennepsproduktionen på Nyord det gjorde 

han med smittende begejstring og vi fik nogle gode bud på selv at lave en lille forretning. Det gav 

dog ikke anledning til at andre end bestyrelsen + Mikael Venge var mødt op.  

 

Forårsfest i Fanefjord Skov 

Det første arrangement i dette år blev forårsfesten den 9. april i Fanefjord Skovpavillon, prisen var 

250 kr. for spisning og dans. 

Ca. 100 feststemte og glade mennesker fra nær og fjern havde fundet vej til skoven for at nyde 3 

rettes menu i gode venners lag, samt at svinge sig til tonerne fra Laila Menias band. Trods de 

mange mennesker fik vi et underskud på 1082 kr. som vi selv måtte dække, da vi ikke havde 

skrevet Land & By med som medindbyder, som lovet! 

Vi skal have bedre styr på tilmeldingen, der var tilmeldte der ikke dukker op, som vi måtte hæfte 

for og nogle var dobbelt booking, så betaling ved tilmelding må være kravet til næste 

arrangement, ligeledes kostede drikkevarerne lidt for meget til musikanterne, 722 kr. og tilmeldte 

der ikke var mødt op kostede os 450 kr. i alt 1172 kr.  

Maden var god, men serveringen tog lang tid, ved næste arrangement vil vi have langbordene 

skiftet ud med runde borde. Musikken meget høj, og ikke så varieret, som ved de andre 

arrangementer, det må vi også kigge på. Men alt i alt et rigtig godt arrangement. 

 

I løbet af året blevet der etableret en ”lovlig” sti ved Hårbøllevej 91, ned til vandet, der var 

udbredt glæde over resultatet. 

 

Lokalrådsmøde på Damme Kro om kloakering, især Røddinge området står for skud, de arbejder 
på at få deres eget rensningsanlæg, vi følge det nøje, måske bliver det vores tur også! 
 
I maj måned blev de sidste elmaster fjerne i gadebillede, der var i efteråret og vinterens løb blevet 
gravet kabler ned til både el og fibernet, så nu må fuglene finde sig et andet sted at side på række. 
 
Sankt Hans vi havde arrangeret os med grill og spisning med medbragt mad, men meget få kom til 
spisningen, vi skal have opslag og annoncering ud i god tid, allerede først i juni!  
Eva Vestergård holdt båltalen og Henrik buschauffør fik Fanefjordprisen efter en henvendelse fra 
forældre til børn på Fanefjordskolen. Han fik overrakt et diplom og et gavekort til Davids, han var 
meget rørt og glad og den gode historie nåede helt til Arrivas hovedkontor på Amager, som 
efterfølgende var mødt op på Henriks arbejdsplads, for at hædre en meget overrasket buschauffør.  
Arriva var meget glade for den positive historie og henvendte sig til mig for at hører om de måtte 
bringe historien fra Beboer-nyt i deres blad til medarbejderne, hvilket vi selvfølgelig synes var en 
god idé.  
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Til selve bålet var mange mennesker mødt op og hyggede sig med sang, snak og børnene med leg i 
træer og buske. 
 

Strandrens den 6. juni ved Brøndegårdsvej, begrænset fremmøde og da det truede med torden og 
regn gik vi tidligt hjem, men fik dog indsamlet en del. Vi talte om hvordan vi bedst får gjort flere 
medlemmer mere deltagende i forskellige sammenhænge!  
 
Vestmønmesse i Fanefjordhallen 8. okt. kl. 10 – 16, handlede om at få ”Vestmøn på landkortet”, 
gøre Vestmøn synlig og gjort til en ”En attraktiv bopæls kommune”.  
Vestmøn lokalråd stod for arrangementet, vi deltog i en stand i et klasselokale, måske ikke det mest 
hensigtsmæssige, Henriette havde sin egen stand ved siden af og jeg stod i SuperBrugsens også. 
Der kunne have været flere gæster, dog fik vi snakket med de forskellige stande og hørt på 
foredrag. Vi vil sørge for mere PR til næste gang, være mere tydelige, flere plakater, samt festlige 
indslag, der kan trække folk til.  
6 ambassadører er blevet valgt for Vestmøn: Henriette Olsen, Hårbølle, Anne Grethe Olsen, 
Damsholte, Ulla Knudsen, Kokseby, Lillian Sand, Askeby, Rosa Marie Nielsen, Hårbølle, Elisabeth 
Kreutzfeldt, Borrensbjerg samt Sanne Andersen, Tostenæs. 
Et valgsprog blev valgt på messen: ”Vestmøn med Vilje”, det var skoleleder Peder Skelbo, der 
vandt konkurrencen. 
 
Shelters i Fanefjord Skov. 
Undertegnede har sammen med ”Stiudvalget” under Vestmøn Lokalråd, sendt en ansøgning til 
bestyrelsen for Fanefjord Skov, ang. shelters i skoven. De er åbne overfor dette, blot skal de ligge i 
Slothaveskoven i Vindebæk, ud til vandet, når visse krav er opfyldt. 
 
Weekenden den 10. og 11. sept. gik bestyrelsen for SuperBrugsen Fanefjord i gang med at male 
brugsen og i løbet af 1½ dags, stod en flot brugs klar til nye plakater og senere blev kummerne 
omplantet, til foråret kommer en bænk op bag ved disse. 
Vi håber, at forskønnelsen kan brede sig til omgivelserne. 
  
Fanefjordskolen fejrede 50 års jubilæet den 15. sept. vi donerede et frugttræ til skolen og SFOén 
fejrede 25 års jubilæum samme dag og fik bøger som gave. Mange gamle elever var mødt op, et 
jubelkor under ledelse af musiklærer Varna Have underholdt imellem talerne. Der var en udstilling 
af gamle udklip og elevbilleder, som havde stor interesse.  
 
Nye tiltag er meget velkomne og et af dem er Hårbølle Mejeri, der havde åbnet hus og reception 

den 1. okt., hvor vi gav en kurv med blomster, der var rigtig mange mennesker, smagsprøverne 

slap op, men humøret og vejret var godt. 

 

Der har været fokus på Informationstavler i sognet, vi har to, en ved Fanefjord Kirke og en ved 
HOB huset i Hårbølle, vi arbejder på at få en ved SuperBrugsen også, uddeleren, Helle har sagt ja, 
til det. 
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Jeg var til et møde i kommunen om cykelstier i gamle Møn Kommune – der blev gennemgået 

fremtidsplaner – de igangværende projekter har førsteprioritet – der er planer om cykelsti fra 

Bogø til Stege. Fra Mønbroen til Stege er det statsvej. 

 

Af nye ting kan også nævnes et kreativt værksted på Fanefjordskolen, som startede den 9. nov. og 

fik navnet: Lær-Leg-Lev. Birgitte Biltris, Fanefjordvænget står for værkstedet. 

 

Den nye skolestruktur har været et hot emne og et borgermøde på Fanefjordskolen blev torsdag 

den 17. nov. arrangeret af en flok meget ivrige forældre i en aktionsgruppe, de havde lavet 

bannere og opråb for at gøre opmærksom på de nye tiltag og mere end 300 borgere var mødt op, 

samt mange børn. 9 politikere sat på podiet og besvarede spørgsmål fra salen, nogle mere end 

andre, men inden dette møde havde kommunen besluttet at bevare Fanefjordskolen, så den 

værste brod var tage af plakaten. 

 

Fanefjord Bypark, har i årets løb fået en bæk med en bro over, som 5. kl. på Fanefjordskolen har 

lavet, en kælkebakke er det også blevet til, dog blev der ikke meget brug for den i vinter. 

 
Den 10. dec. åbnede Conny Olsen ”Blomsterloen” på Frederikshavevej 11, med en reception, igen 
et nyt tiltag som vi hilser meget velkomment. Conny har indrettet butikken i en gammel stald. 
Mange fik varmen over en æbleskive og et glas gløgg.  
 
Beboerbladet og hjemmeside: 
Vi blev enige om, at hvis der er behov for det, kan vi udvide bladet med op til 20 sider, samt evt. 
lidt flere annoncer også efter behov, dog må det ikke blive for dominerende med annoncer. – Pia 
Thaulov er forsidetegner med flotte streg af naturen her i sognet. 
Marts nr. havde en historie om Annette Hansen, sypige og håndarbejdslærerinde i 1930érne og 
1940érne med interesse for malerkunsten også, som havde udstiller på Møns Museum i sin tid. 
Samt historien for Hundredårsfesten i Fanefjord Skov i 1869, for sognets frikøbelse i 1769.  
Juni nr. indeholdt historien om Tostenæs Bageri og en lille klumme fra en nytilflyttet borger. 
Sept. nr. en historie med de gamle stednavne i sognet og præsentation af et nyt tiltag: Meonia 
Café og Restaurant. 
Dec. nr. omtale af 50 års jubilæet på Fanefjordskolen og 1. del af erindringer fra Fanefjord Mejeri i 
sin glanstid. Nyt fra Fanefjordskolen og andre aktuelle nyheder 
Vi fornemmer at det er en god idé med at have Beboer-nyt på vores hjemmeside og vil fortsætte 
med dette, der ligger altid det sidste nye nr. + det forrige nr. 

Billeder fra mange af årets begivenheder kan ses på vores hjemmeside. 

 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt år  

med mange gode møder, gode arrangementer og et godt samarbejde og især en tak til Mikael 
Venge skal lyde, for at lægge hus til ”klistermøder”! 

 
Jonna Kjær-Nielsen, formand 


