Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 9. jan. 2013
kl. 19.00, hos Nina
Tilstede: Nina, Jonna, Bent, Anne og Lene Buur
Afbud fra: Henriette, Lene Vrang, Christian og Nille
Referent: Lene Buur
1. Referat: fra den 20. nov. 2012 blev godkendt
2. Økonomi: Medlemsbetaling, indbetaling af restance. Konto: 10.235,54 kr.
Fin orden i bilagene nu. En stor tak for det flotte arbejde til Nina.
3. Udvalgene:
Kontaktudvalg:
Afslag fra Fanefjord Sparekasses Fond - evighedskalender udskudt. Beslutning: Økonomien i
foreningen er således at vi behøver økonomisk støtte udefra. Jonna snakker med fonden
om begrundelse på afslag.
Shelters eller bålhytte i Fanelunden. Foreløbig udsat.
Shelters i Slotshaven, godkendt fra LAGén og FødeVareerhverv. Byggeansøgning til
kommunen. Vi afventer svar fra kommunen.
Eva Bøtkers café. Afventer svar på beboerforeningens henvendelse. Status: Vi afventer.
Idéer fra Seminar: ”Hvad er der brug for på landet” i nov. 2012 på Grønt Center. Jonna har
deltaget, og sender referatet fra dagen ud til den øvrige bestyrelse pr. mail. Vi snakker
videre om at bevare gejsten i frivilligt arbejde på næste møde.
Gadekærslaug, plejelaug, samarbejde/formidling af natur/kulturhistorie, Elise Hvelplund. Elise
vil gerne komme på næste bestyrelsesmøde og fortælle om etablering af lav osv. Bent
foreslog om Elise vil komme og fortælle til vores generalforsamling. Bestyrelsen bakkede op
om forslaget.
Fibernet, se Beboer-nyt dec. 2012. Beboerforeningen støtter op om projektet. Der skal
arrangeres et møde på Vestmøn. Vi har sagt ja til at være med til at arrangere mødet. Vi
afventer mødedato.
Konference for frivillige i kommunen d. 17. jan. bilag. Måske vil Bent deltage.
Fest/aktivitetsudvalg:
Fest 20. april 2013. Skovpavillonen er booket. Nyt festudvalgsmøde hos Lene – Bent
indkalder.
Forslag om skaterbane i Fanefjord. Vi kontakter idrætsforeningen. Afventer næste møde.
Damme/Askeby projekt, ved Morten Birk Jørgensen. Morten Birk Jørgensen vil gerne
præsentere sit afgangsprojekt på Vestmøn i slutningen af januar. Vibeke Kaufert og Jonna
arrangerer mødet. Rundsendes i diverse mailsystemer samt opsætning af plakater i Brugsen,
Bank, Frisør m.m.. Vi forestiller os at præsentationen kommer til at foregå på skolen. Her vil
Beboerforening, Fanefjord Info, invitere til kaffebord. Jonna arbejder videre.
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Generalforsamling: Torsdag d. 14/3. kl. 19-21 på Fanefjordskolen. Jonna kontakter Elise
Hvelplund vedr. foredrag.

Blad & PR:
Nyt sanghæfte, Nina & Nille. Jonna søger Fanefjord Sparekasses Fond om midler til
sanghæftet. Ansøgningsfrist til februar.
Genoptryk af ”Fanefjord – et sogn på Møn”. Lene Buur & Jonna. Vi arbejder videre.
Spor i Landskabet – forslag: Langs Skettelshøjene. Jonna har undersøgt Spor i Landskabets
koncept, der skal etableres en opsynsgruppe – Lene Buur/Troels (Lenes mand) og Bent.
Info-tavle ved Fanefjord Super Dagli`Brugs og bænk. Afventer næste møde.

4. Meddelelser:
Medlemsmøde i HOB d. 19. januar kl. 14-17. Temaet er: Hvad kan man bruge huset til?

5. Eventuelt:
Bent spurgte til Brugsen.

6. Næste møde:

Den 7. marts kl. 19 hos Lene Buur, Hårbøllevej 22
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