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Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. marts 2013  

kl. 19.00, hos Lene Buur 
evt. afbud til Lene eller Jonna 

 

Tilstede: Bent, Nina Lenne Buur, Anne og Jonna 

 

Afbud fra: Lene Vrang, Nille og Christian 

 

1. Referat: fra den 13. jan. 2013 godkendt 

 

2. Økonomi: 230 kr. i kassen, 10.838,21 kr. i banken. Medlemsbetaling, 1 restance, 9 nye medlemmer i 

2012, 5 nye medlemmer i år, 11 udmeldt i 2012, heraf 2 døde og 6 ej betalt kontingent. 

 
3. Udvalgene: 

Kontaktudvalg:  

 Shelters eller bålhytte i Fanelunden, gravemaskine står ved gadekæret klar til renovering af 

dette, herefter ser vi hvad der vil være brug for i tilknytning til lunden.  

 Shelters i Slotshaven, godkendelse fra LAGén og Fødeerhverv 

 Eva Bøtkers café: Intet nyt. 

 Idéer fra Seminar: ”Hvad er der brug for på landet” i nov. 2012 på Grønt Center: Vi gennem- 

læser det, hver især og kommer med et bud på, hvad vi kan bruge på næste bestyrelsesmøde. 

 Konference for frivillige i kommunen d. 17. jan. Ingen af os deltog, Eva Vestergård deltog på 

Vestmøns vegne. 

 Håndværkerforeningen har ligget stille i 25 år og har 15.000 kr. som kan bruges til noget 

lokalt, Preben Rasmussen, Askeby Auto og tømrermester Finn Ravnsted kan kontaktes. Idéer 

blev luftet, undertegnede modtager idéer til videre behandling. 

 

Fest/aktivitetsudvalg:  

 Fest i april: Festudvalget har arbejdet på sagen, og skovpavillonen skal have antal af gæster 3 

dage før festen, Jacobsen & Sjakket spiller 3 sæt á 45 min. til 5000 kr. Mette Outzen spiller og 

synger under spisningen. Vi tager sanghæfterne med, vi har over 200 stk. 

 Evaluering af Damme/Askeby projekt, ved Morten Birk Jørgensen: Flot vision og flotte 

plancher, forskellige holdninger til fremstillingen, meget interesseret publikum, gode 

spørgsmål. Plancherne kan efter udstillingen på Fanefjordskolen, hænge hos Hans Walter 

Kreisel på Smykkemuseet, han har de små modeller stående. 

 Sankt Hans + idé fra Kirsten Fanø, med cirkus på Damsborg før Sankt Hans arrangement, evt. 

spisning på Damsborg, festudvalget arbejder på sagen. Forslag til båltaler efterlyses. 

 Generalforsamling torsdag den 14. marts, kl. 19.00: Indslag ved naturvejleder Elise Hvelplund, 

plejelaug, naturkulturformidling, annonce i Ugebladet for Møn i uge 4. Nina, Bent og Jonna 

ønsker genvalg, Lene Vrang ønsker genvalg som suppleant, Nille overvejer, Gunnar Søltoft vil 

gerne være dirigent, vi mødes 18,30 på skolen. Elise inviteres til kl. 20.00. Jonna sørger for 

kage, kaffe/te, samt øl/vand. 
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 Skaterbane i Fanefjord: Afventer svar fra Fanefjord IF, om deltagelse i en gruppe for 

oprettelse af en Skaterbane, Nina, Jonna deltager, Lene Buur spørger Birgit Møller, om 

deltagelse, hun virker interesseret i projektet. 

 

Blad & PR:  

 Nyt sanghæfte, Nina & Nille, arbejder på sagen 

 Genoptryk af ”Fanefjord – et sogn på Møn”. Lene Buur & Jonna har haft et møde hos Mikael 

Venge, næste møde er aftalt og vi arbejder videre på sagen. 

 Spor i Landskabet – forslag: Langs Skettelshøjene 

 Info-tavle udenfor Fanefjord Dagli`Brugs og bænk til foråret, Christian arbejder på bænken. 

 TV i Fanefjord Brugs med informationer fra foreningerne: Dagli`Brugsen Fanefjord har sagt ja, 

til at opsætte en skærm inde i forretningen, vi søger sponsorer til skærm, Johnni Buch vil 

sammenflette informationerne. 

 Byvandring i Damme/Askeby – Vestmøn Lokalråd og Eva Vestergård arrangerer, sidst i maj 

måned, Lene Vrang, Christian og Jonna vil deltage i et planlægningsmøde. 

 

4. Meddelelser:  

 Generalforsamling i Kridthuset mandag den 11. marts, kl. 19.00 

 Generalforsamling i HOB, søndag den 17. marts, kl. 14-16 i Hårbøllehuset 

 Generalforsamling i Fanefjord Brugs, torsdag den 18. april, kl. 19.00 på Damme Kro 

 Henriette & Jan, kobberbryllup den 9. marts, morgenkaffe kl. 8.00, Jonna deltager. 
 

5. Eventuelt:  

 Fortov på Fanefjordgade, ikke for ældre med rollator, Jonna går en tur og kontakter 

kommunen. 

 

6. Næste møde: Onsdag den 22. maj kl. 19.00, hos Bent på Bøllegården. 

 
Ref.: Jonna 

 


