
Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening den 15. nov. 2016 

Hos: Per Arne 

Afbud: Peter  

1. Underskrift af referat. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Meddelelser: 

- Fur nyt (Conni): møde sidst i nov.  

-FFF (Laurs): Der har været møde med evaluering af træskibssejlads: Opgaverne var ok og 

vi synes vores del forløb planmæssigt. Der manglede dog folk til opstilling af borde, stole 

mm. og ikke mindst oprydning om lørdagen, enkelte opgaver er omfordelt. 

-Fur udviklingsråd: Orientering fra møde af Per Arne – referat fra møde er på FurNyt 

-Ø- udvalget (Dorte): Møde planlagt til 14. dec. Punkter til mødet: nyt ang. mobilmaster? 

Årskort i forbindelse med nedsættelse af færgetakster. Er ekstra tildelte midler til færgen 

brugt? Containerplads ønskes åben nogle timer en hverdag. 

-Landsbyudvalget kreds 6 (Laurs): Intet nyt siden sidst, men snarligt møde. 

- Sammenslutningen af danske småøer (Dorte): Der har været Repræsentantskabsmøde i 

Odense den 5. november – Anne Marie Mortensen deltog i stedet for Per Arne, som måtte 

melde afbud, sammen med Dorte. På mødet var der bl.a. evaluering af de nedsatte 

færgetakster på de 27 småøer og 4 større øer. Vi skal i bestyrelsen i 2018. Der er flere 

muligheder for at søge støtte til forskellige projekter, hvad enten det er af kulturel, social, 

eller erhvervsmæssig karakter, dette er nærmere beskrevet på hjemmesiden: 

http://www.danske-smaaoer.dk/projektst%C3%B8tte  

- Innovation Fur (Erik): Intet nyt siden sidst. 

- Branden (Laurs/Dorte): Ang. fyraftensmøde omkring ideer til forskønnelse af området ved 

Branden, vil vi forsøge at samle det, der allerede er arbejdet med og tage kontakt til 

kommunen ang. deltagelse. Punktet tages op igen på næste møde. 

4. Fur ø – arena (Laurs): Arenaen er lukket ned for vinteren. Affaldsstativ er repareret.  

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

6. Jul på Fur lørdag den 26. november. Vi skal sørge for juletræ og lys (Per Arne), container og 

sange (Dorte), kor fra skolen og musik (Erik), brandbil, nisser og karameller kl. 16.30 (Conni) 

7. Generalforsamling 2017. Vi forsøger at finde en spændende/relevant person til oplæg. 

Generalforsamling skal holdes inden 1. marts. Vi satser på uge 8. 

8. Evt.: Intet 

9. Punkter til næste møde: Fyraftensmøde vedr. Branden. Generalforsamling. Nyt navn? 

10. Næste møde den 10. januar kl. 19 hos Peter 

Referant Conni 

                                  

http://www.danske-smaaoer.dk/projektst%C3%B8tte

