
Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening den 10. jan. 2017 
Hos: Peter 

Afbud: Per Arne  

1. Underskrift af referat. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Meddelelser: 

- FurNyt (Conni): der igangsættes en fornyelsesproces, som i første omgang bliver forsøg på at 

udvide kredsen af skribenter. Der afholdes skrivekursus den 23. januar, hvor KP underviser. 

-FFF (Laurs): Hjælperfest den 25. februar. 

-Fur udviklingsråd (Erik): Der er bevilget støtte til 2 projekter: ”Smagen af Danmark” omkring 

leverandører af lokale fødevarer og ”KeFur” (Kreativt Entreprenørskab på Fur), hvor der planlægges 

en workshop for iværksættere senere på året og ligeledes er det planen at operette et 

ambassadørkorps. 

-Ø- udvalget (Dorte): Pengene er bevilget til mobilmasterne på Fur, men der opleves træghed fra 

kommunen i forhold til placering af mobilmasterne, både Ø-udvalget og Fur Sogneforening skubber 

på. Den gratis færgefart har været en succes, omfanget er ved at blive undersøgt og opgjort. 

Brugsen skal have solceller. Der ønskes bedre skiltning til relevante steder for turister. 

-Landsbyudvalget kreds 6 (Laurs): Vi havde ikke mulighed for at deltage i sidste møde i november, 

men der er bevilget penge til at havnen kan få lavet et udekøkken. 

- Sammenslutningen af danske småøer (Dorte): Intet nyt siden sidst, men der er generalforsamling 

den 5.-7. maj 2017. 

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

- Branden (Laurs/Dorte): Det tages op på generalforsamlingen omkring nedsættelse af en gruppe af 

interesserede, der vil arbejde videre med projektet om forskønnelse af Branden. Skive Kommune vil 

gerne deltage. Erik er tovholder i første omgang. 

4. Fur ø – arena (Laurs): Arenaen er lukket ned for vinteren. Åbning er planlagt til lørdag den 1. april 

kl. 10-12. Conni sætter det i kalenderen på FurNyt og opslag når vi nærmer os.  

5. Hjemmeside/facebook: Vi lader det ligge for nu, det kan tages op igen, hvis vi finder det relevant. 

6. Jul på Fur evaluering: Vi havde ansvar for afslutningen og den forløb fint, trods lidt udfordringer 

med kommunikationen. Peter snakker med Fur Havneforening om at få et rør støbt ned, så der kan 

være mulighed for et større juletræ på havnen. 

7. Generalforsamling den 27. februar 2017 kl. 19, vi mødes kl. 18. Gitte Vad Thybo kommer og vil bl.a. 

fortælle om Innovation Fur.  

Dorte: Emne til ordstyrer, leje af forsamlingshuset og brochure, som skal være klar til 

husstandsomdeling den 3. februar. Conni: køkkenhjælp og gave. Laurs: brød fra Regitze og 

advisering af Holger til omdeling i uge 6. Erik: kaffe, øl vand og servietter fra Brugsen. Per Arne: 

emne til opstilling. 

8. Evt.: Brev fra iransk studerende på DTU vedr. vindenergi på Fur. Erik svarer hende.  

Musik på småøerne. Gratis spillemænd fra Fanø ”Det yderste hav”. Vi forsøger at booke dem til 

efteråret, f.eks. den 7. okt.  

Julebelysning: Peter undersøger og går videre med det.  

Vejene på Fur: Conni sætter link https://www.skive.dk/borger/transport-trafik-og-veje/giv-os-et-

praj/ på FurNyt og FaceBook med opfordring til at melde ind til Skive Kommune, hvor på Fur vejene 

trænger til vedligehold. 

9. Punkter til næste møde: Kort møde ang. Generalforsamling 

10. Næste møde den 21. februar kl. 20.10 hos Laurs  

Referent Conni 
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