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Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 15. april 2015  

kl. 19.00, hos Henriette 

evt. afbud til Henriette tlf. 30 28 72 61 

 

Tilstede: Sanne, Troels, Mikael, Lis, Kirsten, Bent, Henriette og Lene 

Afbud fra: Ingen 

Valg af referent: Lene 

 

0. Konstituering af bestyrelse. Skal vi inddele os i udvalg? Andre forslag? 

Formand: Henriette, næstformand: Troels, kasserer: Sanne. Bestyrelsen konstitueret.  

 

1. Foreningens fremtidige arbejdsområder, indsatsområder og arbejdsfordeling.  

Tag gerne et kig på vores hjemmeside www.fanefjordsogn.dk inden mødet.  

Enighed om at beboerforeningen har en relevans – tager dette op igen om et år! 

Visionsdag, hvad har sognet brug for? Dette kan der arbejdes videre på senere. 

 

Indsatsområder:  

-PR: Få gang i PR. Bl.a. via digital indsat med både hjemmeside og nyhedsbrev. Andre digitale 

indsatser? Punkt til næste møde. Billeder af bestyrelsen, I nyhedsbrevet kan der også stå at man kan 

maile ideer til bestyrelsen. 

- Fysiske miljø - formidlende – samlende forening 

- Sociale tiltag 

 

2. Referat fra sidst godkendes. Referatet blev godkendt. 

 

3. Økonomi: Sanne som ny kasserer. Sanne starter op med hjælp fra Nina.  

 

4. Udvalgene: 

Kontaktudvalg: Troels, Lis, Bent (Mejeriet + Brugsen), Lene 

• Nyt fra mejeriet, Lokalrådet og Byparken 

• Nye beboere i sognet – 1 års gratis medlemskab. Hvem vil være kontakt i den forbindelse til 

Lilian Sand, der er ambassadør i vores område? Næste møde 

• Er der kommende møder i lokalråd eller andet vi skal være obs. på, og evt. deltage i? Ikke i 

denne omgang, men vi holder alle øje. 

• ”Stiudvalg”: Indsats og opfølgning overfor kommunen 

• Fanelunden, hvad sker der i forhold til den – med på næste møde 

 

Fest/aktivitetsudvalg: Sanne, Henriette, Bent 

• Ren by, nyt projekt – noget vi er interesserede i? Måske til næste år, hvor vi kan være i god tid. 

• Strandrens: 10/6. Kl. 19.00. Brøndegårdsvej. Lene og Troels tager øl og vand med.  

Henriette – annonce i Ugebladet senest d. 3/6. Lene skriver omtale til Ugebladet.  

Tjekke om skolen stadig har strandrens – Sanne spørger Niels. Kirsten tager pølsehorn med. 

• Skt. Hans – skal vi afholde dette? Fanefjordpris og båltaler. Overvejelser: 
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Hårbølle Havn: Kirsten undersøger om der stadig afholdes bål på havnen. Måske skal vi springe 

i år over?  

Troels kontakter Pernille R.-T. som båltaler, hvis hun kan – holder vi det, hvis ikke aflyser vi? 

Aftales over mail samt på næste møde. 

Fanefjordprisen: Forslag –  

• Vedligeholdelse af bænke. Kirsten tager rundt og kigger på tilstanden og finder ud af hvad de 

evt. skal vedligeholdes ved. 

• Forslag til andre/nye arrangementer: Juletræstænding, sommercykelture 

 

Blad & PR: Lene, Henriette, Mikael, Bent, Lis  

• Nyt blad ud inden juni md. Der skal nedsættes en redaktion/bladudvalg. 

Redaktionsmøde: 20/4 hos Mikael kl. 19.00.  Deadline til blad til trykkeri d. 21/5 

Skriv en liste over arrangementer, hvad sker der hvornår – sendes til Henriette. 

• Nyhedsmail, indsamling af mailadresser. Skrives i kommende blad 

• Opretholdelse af hjemmeside. Skal vi selv overtage dele af dette. Lige nu fortsætter vi med 

Johnni gør ”det hele”. 

• Hvervekampagne – hvor tilmelder man sig? Skrives i kommende blad 

 

5. Meddelelser:  

 

6. Eventuelt:  

Foreningens fysiske arkiv og materiale – hvad skal der ske med dette:  

Oplæg ved Lene. Lene foreslår; Lokalhistorisk Arkiv.  

Arkivet kan indscanne fotos, vi kan få en digital kopi. Mht. Beboernyt vil vi gerne gemme to stk. 

blade af hver udgivelse samt nyeste mapper med stigruppe og byparken. Resten foreslås til arkivet. 

Lene tager kontakt til arkivet.  

Lægge de gamle blade på hjemmesiden – skal vi selv foretage et scanningsprojekt? 

 

”Hængepartier” bl.a. nævnt generalforsamlingen, gennemgås: 

- Infoskilt ved Brugsen – undersøges.  

- Evighedskalender – Lene finder materialet til næste møde. Søge midler trykning. Prisen.  

 

7. Næste møde: 

Mandag d. 18. maj: Fanefjordgade 62 hos Kirsten kl. 19. 

 

8. P-pladsen  

(Stedet hvor emner og ideer kan skrives på, hvis de ikke er aktuelle lige nu, men skal huske på til en 

anden god gang.) 


