
Fur, 19. april 2017 

Fur Sogneforening – Bestyrelsesmøde 11. April 2017 

Bestyrelsesmøde d.11. april kl. 19.00 hos Dorte.  

Til stede: Dorte, Per Arne, Laurs, Anne-Marie og Erik 

Referent: Erik 

Punkter: 

1. Underskrift af referat. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Konstituering: 

- Valg af formand. 

o Dorte valgt 

- Valg af næstformand 

o Erik valgt 

- Valg af sekretær 

o Erik valgt 

- Valg af to personer til ø- udvalget 

o Per Arne og Erik valgt 

- Valg til FFF 

o Laurs internt sammen med Birgit Ladefoged, udpeget af bestyrelsen 

- Valg af to person til styregruppen for Branden 

o Anne-Marie og Erik 

- Valg af aktivitetsudvalg til arenaen 

o Laurs og Peter 

- Kasserer 

o Elly Hedevang Tomasson udpeget af bestyrelsen 

- Sammenslutningen af danske småøer 

o Per Arne valgt 

- Innovation Fur 

o Erik valgt 

- Landsbyudvalget kreds 6. 
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o Laurs valgt 

- Furnyt 

o Conni udpeget af bestyrelsen 

- Sparekassefondene 

o Katrine Søgaard udpeget af bestyrelsen 

- Uddannelseslegat 

o Birgit Ladefoged udpeget af bestyrelsen 

- Højskoledagen 

o Per Arne og Birgit Ladefoged udpeget af bestyrelsen 

- Grundlovsmøde 

o Anne-Marie valgt og Holger Lundgaard udpeget af bestyrelsen 

4. Evaluering af generalforsamlingen 

• Første år uden annonce i annoncebladet. Minimalt fald i fremmøde ift. 

sidste år. Med fordel kunne man måske lægge generalforsamlingen i 

starten af februar.  

5. Gennemgang af vedtægterne 

• Udsat til næste møde. Erik sender digital udgave til Anne Marie. 

6. Meddelelser: 

-Fur nyt: 

• Conny meddeler ved informationer 

-FFF: 

• Der har været samling i Væksthuset. Planlægger koncert i efteråret. 

Spørgsmålstegn ved om der skal være hjælperfest næste år. Der 

kommer formentlig lidt flere opgaver for Sogneforeningen i de næste 

Fur Rundt og Træskibssejladsen.  

-Fur Udviklingsråd 

• Projekt KEFUR er opstartet som arbejder på at arrangere en workshop 

for potentielle tilflyttere i efteråret. Interreg-projekt under Smagen af 

Danmark er opstartet, som skal kortlægge fødevareproducenter samt 

forarbejdnings- og omsætningssteder på Fur. Der er et projekt mere i 

støbeskeen. 

-Ø- udvalget 
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• Mobilmastplaceringerne ved Imerys og campingplads forventes sendt i 

høring og afsluttet inden sommerferien. 

• Gratisperioderne evalueret, positive tilbagemeldinger, dog overvejes 

det om man kan lægge perioderne uden for ferierne. Der er lidt 

udfordringer omkring billettering af papegøjepladebiler i 

gratisperioderne, da disse kan køre både erhverv og privat.  

• Hul til juletræ i asfalt er der givet grønt lys til og kan aftales med 

Havneforeningen.  

-Landsbyudvalg kreds 6 

• Der er ansøgt om 33.000 til Væksthusets lokaler til indretningen 

-Sammenslutningen af danske småøer 

• Generalforsamling den 19.-20. maj 2017 på Avarnakø 

-Innovation Fur 

• Intet nyt 

7. Fur ø – arena 

• Laurs finder ud af at shine færgen lidt op.  

• Bent installerer ny pumpe i foråret. 

8. Evt. 

• Mødelokale i væksthuset er et godt initiativ og en mulighed som vi evt. 

kan bruge ved ekstraordinære møder.  

9. Punkter til næste møde 

• Gennemgang af vedtægter 

• Evaluering af gratis-perioden 

• Branden-projektet 

10.  Næste møde 

• Hos Erik den 6. juni kl 19.  


