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Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. april 2011, kl. 19.00  

Hos Jonna 

Til stede: Nille – Henriette – Jonna – Anne – Gunnar – Lene B – Nina 

Afbud fra: Lene Vrang og Bent Jørgensen 

 

Godkendelse af referat: 

Referat fra generalforsamlingen oplæst og godkendt 

 

Konstituering: 

Formand:  Jonna 

Næstformand: Lene B. 

Kasserer:  Gunnar 

Fest- og aktivitetsudvalg: Lene B – Gunnar – Nille – Bent – Henriette – Nina 

Kontaktudvalg: Jonna – Bent – Nina 

Blad og PR:  Anne – Jonna – Lene – Henriette – Nille 

 

Økonomi: 

På kontoen:    2.963,74 

Festen ind:  23.7000 

Udgifter:  24.782 

Underskud er på 1082 kr.  

Vi aftalte, at vi før næste arrangement skal der aftales med restauratøren, hvem der skal dække, at evt. 

tilmeldte der ikke dukker op. 

Gunnar lægger separat regnskab for festen som bilag til dette referat. 

 

Udvalg: 

Kontaktudvalg:  

• Gunnar klarer rosen ved mindestenen 

• Højstenten er skadet af vind og vejr samt traktore - Jonna taler også med Jørgen Svenstrup om 

skiltning – vi ønsker indvielse med kommunen og Fanefjordskolen 

• Jonna har kontaktet Vestmøn Lokalråd ang. At afholde en affaldsdag – vi afventer svar 

 

Festudvalget: 

Evaluering af forårsfesten: 

• God mad – men serveringen tog lang tid 

• Musikken meget høj, og ikke så varieret som ved de andre arrangementer 

• Det ville give bedre plads, hvis buffeten blev i barstuen, og hvis langbordene blev skiftet ud med 

runde borde 

• Det var et meget bredt publikum☺ 

o Tilmelding: skal der betales på forhånd?? 

o Skal der kun være en kontaktperson?? 



 

2 

 

 

Strandrens: 

Dato: 06.06.11 klokken 19 – Jonna sørger for sække – vi tager spande med – det er som sædvanlig ved 

Brøndegårdsvej. 

 

Sct. Hans: 

• Festudvalget taler sammen, når det er klart, hvornår skolen holder sommerfest 

• Gunnar slår græsset for 500 kr. 

• Ideer til båltaler: Niels Skovsen – Eva Vestergård – Henriette kontakter 

• Fanefjordprisen blev aftalt 

• Hækken klippes og vi har et fælles projekt☺ 

 

 

Næste møde:                              Torsdag den 11. aug. kl. 19.00 hos Nina 

 

 

 

Punkter til næste møde: 

• Overskudsbænkens placering 

• Genoptryk af Fanefjordbogen 

• Kloakering 

• Spor i landskabet 

• Synlighed!? 

 

Referent: 

 Nina 

 

 

 


