
Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening den 23. august 2016. 
 

Hos: Dorte 

Afbud: Peter  

1. Underskrift af referat. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Meddelelser: 

- Fur nyt (Conni): der er møde den 1/9.  

-FFF (Laurs): Fur rundt: Opgaverne var ok og vi synes alt forløb planmæssigt. Limfjorden 

Rundt den 16. sept.: Opgaver ok. Fur Menighedsråd vil gerne være med i FFF. 

-Fur udviklingsråd  (Per Arne): Orientering. 

-Ø- udvalget (Dorte): Punkter til næste møde:  

Færgetakster: Vores (sammen med Fur Færgeri) forslag med gratis perioder er nu 

gennemført med 4 uger op til efterårsferien og 4 uger i omkring påske. Vi håber, at øens 

turistaktører vil benytte lejligheden til lidt ekstra reklame. 

Mobilmaster: I høring. 

-Landsbyudvalget kreds 6 (Laurs): Intet nyt. 

- Sammenslutningen af danske småøer (Per Arne): Ø-pas er en succes i hele landet- 

Repræsentantskabsmøde i Odense i november – Per Arne og Dorte tager med, der er plads 

til en mere, hvis nogen har tid og lyst. 

- Innovation Fur (Erik): Vi kan ikke få kontakt til EnergiMidt, men Erik forsøger fortsat mhp. 

at få at vide hvordan det er gået og om projektet er afsluttet. 

- Branden (Laurs/Dorte): Ø-udvalget opfordrer til at der nedsættes en gruppe, der 

formulerer ønsker til området på Branden. Vi vil forsøge at holde et fyraftensmøde en dag 

først i oktober, når der har været udvalgsmøde. Forhøjelse af vejen på Branden for at 

undgå vandet, når der er oversvømmelse, er umiddelbart for stor en udfordring. 

4. Fur ø – arena (Laurs): Vi har mistet 2 borde-/bænkesæt – vi forsøger at finde ud af hvor de 

er blevet af. Pumpe i søen skal udskiftes og smeden er bestilt til at reparere målene på 

multibanen. Ellers ser alt rigtigt fint ud og stor ros til Bent som passer området. Arenaen 

lukkes sidst i efterårsferien, søndag den 23. oktober kl. 16.  

5. Hjemmeside/facebook: Erik og Peter arbejder videre. 

6. Evt.: Madpakkehuset på Hindkærvej er taget ned, da ejeren af jorden ikke længere ønsker, 

at det skal være der. Der forsøges fra Kommunens side at finde et andet passende sted på 

Fur at placere det. Der er afbud fra Özlem Cekic til højskoledagen og Karen Thisted er 

inviteret og kommer i stedet. 

7. Punkter til næste møde: Fyraftensmøde vedr. Branden 

8. Næste møde den 27/9 kl. 19 hos Conni 

                                  


