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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. nov. 2012  

kl. 19.00, hos Jonna 

 

Tilstede: Nina, Bent, Nille, Lene Vrang og Jonna 

 

Afbud fra: Christian, Henriette, Anne og Lene Buur 

 

1. Referat: fra den 2. okt. 2012 godkendt 

 

2. Økonomi: Der er 12. 873,93 kr. på kontoen, 5 restanter har betalt deres kontingent, 7 udmeldinger, 

og 5 skyldnere, Nina og Jonna kontakter dem for evt. betaling.   

 
3. Udvalgene: 

Kontaktudvalg:  

 Shelters eller bålhytte i Fanelunden, udsat 

 Shelters i Slotshaven, tilsagn om tilskud fra LAGén er sendt til Fødeerhverv 

 Eva Bøtkers café: Hvad kan vi bruge stedet til? Kunne være fint at engagere beboerne i området til 

evt. at lave café, bruge det til møder eller anden aktivitet. 

 Seminar-Landliv: om at holde liv i ildsjælene, lørdag den 24. nov. 9.30 – 15 på Grønt Center ved 

Maribo, Jonna deltager samt Eva Vestergård og Jørn Svenstrup fra Vestmøn Lokalråd. 

 Dørrehøjen: Højen er faldet sammen, træer og buske har gjort sit til det og der er pløjet for tæt på, 

på den ene side, så overliggeren er skredet ned, er indberettet til Birgitte Fløe Jensen, Museerne 

Vordingborg og til Kulturstyrelsen. 

 Fibernet: Vi har sagt ja, til at være aktive i formidlingen omkring et møde med Møn Nu & SEAS/NVE, 

til et borgermøde angående information om flere tilslutninger i Damme/Askeby, hvor Fibernet er 

nedlagt i vejen, efterfølgende er Røddinge interesseret i at får fibernet lagt ind. Vi ser det som en 

start på at få fibernet ude i landdistrikterne på Møn. Vestmøn Lokalråd skal kraftigt opfordres til at 

være aktiv omkring dette. 

 

Fest/aktivitetsudvalg:  

 Fest næste år: Festudvalget arbejder videre. 

 Skaterbane i Fanefjord: Forslag om skaterbane ved Fanefjordhallen, Jonna har talt med Louise 

Theill, næstformand i Fanefjord IF, om et samarbejde omkring dette. Flere fonde vil gerne støtte 

unge i yderområderne, iflg. Mona Hvid, Landliv A/S. Jonna og Nina indkalder til møde. 

 

Blad & PR:  

 Nyt sanghæfte, Nina & Nille: Nina skriver sangene ind og Jonna laver opsætning til trykning i samme 

format som Beboer-nyt.  

 Genoptryk af ”Fanefjord – et sogn på Møn: Lene Buur indkalder Jonna og Mikael Venge til et møde 

 Beboer-nyt dec. 2012: Fortsat historie om Fanefjord Sparekasse, indslag fra Fanefjordskolen, fra 

Fanefjord IF og fra Rudolf Steiner Børnehaven, orientering om netavis og fibernet ved SEAS. 

 Spor i Landskabet – forslag: Langs Skettelshøjene, der skal etableres en gruppe til tilsyn, inden 
søgning om oprettelse, tages op på næste møde. 
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4. Meddelelser:  

 Håbet 3. okt. 2012, idémøde med Mona Hvid, Landliv A/S: Lokal udviklingsplan LUP, Nina og Jonna 
deltog. 

 Toilet ved P-pladsen på Hårbølle Strand: Blivende toilet stillet på P-pladsen, vil blive tilsluttet inden 
sæsonen 2013 starter. 

 Fortov fra Fanefjordgade til Dronning Fanes Børnehus: Vi er af en borger, blevet opfordret til at 
gøre en indsats for at få et fortov fra Fanefjordgade ad Præstebjergvej til børnehaven. 

 Korte Vandreture i Kommunen: Ture i lommeformat med korte vandreture udgivet af Vordingborg 
Kommune, kan lånes på Biblioteket. 

 
5. Eventuelt: Nyt fra Sigurd Bo Bojesen, Netavis, information sendt til beboerne på nettet. 

 

6. Næste møde: Onsdag den 9. jan. 2013, kl. 19.00 hos Nina 

 

Ref.: Lene Vrang 

 

 


