
Årsberetning for 2013 i Fanefjord sogns Beboerforening 
til generalforsamlingen den 24. marts 2014 på Fanefjordskolen. 

 

• Der er allerede sket rigtig mange gode ting, her sidst på året, bl.a. er der sat midler af til at 

renovere Fanefjord Mejeri, af Fanefjord Sparekasses Fond, når en investor findes, se artiklen 

på opslagstavlen i Fanefjord Brugs. 

• Vi har fremgang i foreningen, mange har meldt sig ind, som følge af ambassadørernes 

arbejde med at besøge nytilflyttede i sognet og selvom en del af de ejendomme, der er blevet 

solgt, er til fritidsboliger, bliver de renoveret og sat i stand, hvilket er til stor glæde og giver et 

godt indtryk, når man bevæger sig rundt i landskabet på Vestmøn.  

• Fanefjord Brugs har haft et godt år, vores nye tiltag med en skærm i brugsen til oplysninger 

om begivenheder i området er blevet taget godt imod, vores bænk ved Brugsen bliver brugt 

og vi har andre nye tiltag på tegnebrættet til det kommende år. 

• Hårbøllehuset med Scene 1, har også stor fremgang, et dejligt sted at komme, både til 

lørdagscaféerne og til arrangementerne, et godt sted at møde både nye og spændende 

mennesker. 

• Ja, der sker rigtig mange gode tiltag i øjeblikket, må dette fortsætte i det nye år. 

 

Fibernet er blevet lagt ind nogle steder på Vestmøn, idéen er, at Beboerforeningen støtter op 

om et projekt, der var tænkt arrangeret på Vestmøn med bl.a. ejendomsmæglere, vi har sagt 

ja til at være med til at arrangere mødet, men indtil dato har vi ikke hørt mere om projektet. 

 

• Indvielse af bænk ved Brugsen den 14. sept., stor succes, to krukker med blomster, er blevet 

plantet på hver side af bænken. 

• TV købt: 2645 kr. for nogle af de midler, vi fik fra den nedlagte Fanefjord Håndværker- & 

Industriforening, vi fik i alt 4440,00 kr. TVét er sat op i Fanefjord Brugs til brug for foreninger 

til informationer om events og arrangementer, Johnni Buch er webmaster på info.  Foreløbig 

er det en service fra Beboerforeningen. 

• Vollerup Stendysse ved Dørrehøjen bag Fanefjord Kirke er blevet meget flot renoveret. 

•  
 

• Morten Birk Jørgensen præsenterede sit projekt om Fanefjordgade og Mejeriet: Flot vision og 

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

spørgsmål. Plancherne kan ses på Fanefjordskolen, senere har Hans Walter Kreisel på 

Smykkemuseet, lovet at plancherne og de små modeller stående. 

• Nu 4 shelters i Slotshaven, indviet onsdag den 13. nov. med stor succes. Fanefjord Brugs var 

sponsor af for sodavand og Beboerforeningen gav øl. 

• Byvandring i Damme/Askeby ved Vestmøn Lokalråd, den 23. maj. 34 personer mødte op til 

byvandringen, meget vellykket, godt ledet af Mona Hvid, Landliv A/S. Vi har et godt område, 

der sker noget her, der sker tilflytning og HUSK at fortælle den positive historie. Journalist 

Lene Egebjerg fra Sjællandske gik turen med fra Galleri 44 til brugsen, og havde en rigtig god 

artikel i Sjællandske næste dag. En idé med et caféhjørne blev luftet ved kaffen på Damme 



Kro. Efterfølgende, Eva Vestergård er med på idéen, hvis en af os stiller op en lørdag 

formiddag med et par kander kaffe, ved vores nye bænk! 

• God forårsfest, dejligt indslag med Mette Outzen, efterfølgende diskuterede vi, hvad kan vi 

gøre for at få flere til at deltage 

• Skaterbane i Fanefjord, søgt DR DK`s konkurrence BYG DET OP, sammen Fanefjord IF, fik 

afslag, vi er gået videre med det sammen Fanefjord IF og prøve at lave noget for børn og 

unge mennesker. 

• Strandrens torsdag den 13. juni, fin dag, en ivrig bestyrelse sørgede for at stranden blev klar 

til strandgæsterne. 

•  

 

 

• Sankt Hans, båltaler: Edith Marie Rosenmejer 



•  

•  Hans Walter blev valgt til at få Fanefjordprisen, Birthe Barfod lavede diplomet, Hans Walter 

fik desuden nogle flasker god vin.  

• Fortov langs Fanefjordgade: Fortovet fra Fanefjord Grill og til Fanefjordgade 120 er i meget 

dårlig stand, Jonna har orienteret kommunen. Mange ældre benytter fortovet på 

Fanefjordgade, især fra andelsboligerne til brugsen, samt elever fra Teaterbygningen 

Fanefjord også til brugsen. Der burde også være fortov fra Fanefjordgade til Dronning Fanes 

Børnehus på Præstebjergvej.  

• Forsiderne fra Beboer-nyt, søgt om 16.000 kr. i Fanefjord Sparekasses Fond til en 

evighedskalender, fik afslag. 

• Nye medlemmer efter 1 års gratis medlemskab: Jonna har lavet en lille skrivelse som kommer med 

i næste blad. Og tilføjer lidt fra infohæftet. 

• 8 nye medlemmer i løbet af året. 

• Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år. 

• Se alle billederne på: www.fanefjordsogn.dk 

• Jonna Kjær-Nielsen 

• Formand 


