
Referat af beboerforeningsmøde den 15. juni 2010, hos Søren 
 
Til stede: Jonna, Søren, Bent, Lene B., Gunnar 
 
Fraværende: Lene V., Henriette, Anne og Nina 
 

1. Referat af sidste møde godkendt 

 

2. Økonomi: Kun 22 har ikke betalt deres kontingent. Det ser ud til, at PBS-indkrævningerne begynder 

at virke. Der er 14.680 kr. på kontoen 

Brugsen tager administration for kontoudskrifter. 12 kr. pr. udskrift. 

 

3. Aktivitetsudvalget: Gunnar har plantet rose ved 5. majstenen 

Kloak/tank: Vandafledningsafgift 3,80 kr. / m3, når man har egen trixtank. I Røddinge arbejdes der på 

etablering af et rodzoneanlæg. Vi følger udviklingen der. 

Alle bedes medbringe vandregninger på næste møde.  

Informationstavler: Prisen er ca. 2300 kr. pr. tavle. Vi har brug for 4 tavler: 

Ved Brugsen, Parkeringspladsen for enden af Fanefjordgade, Fanefjord Kirke, Rytzebæk Strand. Jonna 

undersøger 2010-priserne. Lene søger om penge fra kommunen. 

Borde og bænke: Kun de rådne bænke er fjernet af kommunen. Enkeltstående rådne bænke erstattes. Der 

mangler dog ved kirken. Hvis kommunen ikke selv sætter et sæt op der, må vi se, om vi kan finde sponsorer 

til et par sæt. 

Ved turismens dag den 27. maj var de store attraktioner nævnt, men ikke noget om Vestmøn. Det er muligt, 

at vi til næste år kan være med og få tilskud til et arrangement evt. ved kirken. 

 

4. Fest og aktivitetsudvalget:  

Søren skal hente hjemmesiden hos Johnni 

Gunnar og Søren skal sætte bænken på Nyhavevej op snarest. 

Strandrens: 10 voksne, 1 barn og 4 hunde. Vi fandt en del affald og havde en dejlig aften. 

Sankt Hans: Jonna har fået diplomet til prismodtageren, Gunnar har slået græs. Vi skal sælge øl og vand. 

Skolens grill er bestilt. Søren køber grillkul og øl og vand. Nina laver snobrødsdej og Henriette sørger for 

heksebygningsremedier. Alle putter lidt brænde på bålet. Gunnar medbringer høballer til optænding.  

Vi har spurgt Finn Ihlemann om han vil være båltaler. Han svarer senest fredag. 

Henriette køber 1 god flaske vin til båltaleren og 3 til prismodtageren. 

Søren klipper hæk med Gunnars klipper. Nina, Bent, Lene eller andre vil gerne hjælpe. 

Høstfest: Vi ændrer datoen for september-/høstfest til den 18. september. Henriette ringer til Jørgen og 

hører om Damsborg er ledigt. Lene ringer og booker musikken. 

 

5. Blad og PR: Pia Thaulov tegner fra og med septembernummeret. Birgit skal have ”betaling” for de 

seneste numre. 

Folderen om stierne er udkommet. Der er rift om dem.  

PR-stunt: Bænkeløbet blev dækket af Sydsjællands Tidende. Der var desværre kun få deltagere. 

Konkurrencen fra Damsborgs loppemarked, diverse fødselsdage og Klinteløbet var for stor. 

Orkidéerne ved Fanefjorden har været i avisen. Der er flere folk på tur der end tidligere. 

 

Næste møde bliver: onsdag den 18. august kl. 19 hos Bent 

Referent Søren 


