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Den nuværende bestyrelse blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling den 9. 
august 2017. Mange tak for det overvældende fremmøde og den store opbakning vi fik til 
bestyrelsesvalget. I samme forbindelse vil vi gerne sende en stor tak til den tidligere 
bestyrelse, der gik af, - for deres store arbejde og gode indsats.  

Den nye bestyrelse har nu fungeret i 7 måneder, og vi har efter bedste evne søgt at 
forvalte den tillid, der blev vist os. 

Den 21. november 2017 var der valgdag med kommune- og regionsvalg. Samtidig afholdt 
vi valg til Ø-kontaktudvalget efter samme procedure som ved valget i 2009. Herefter har vi 
desværre brugt meget tid på at forholde os til klager fra den tidligere formand. Klager, som 
siden enten er frafaldet eller afgjort uden ændringer. 

Meget i klagerne handlede om fortolkninger af foreningens vedtægter, og vi stiller derfor 
en række forslag om ændring af vedtægterne, således at vi får klarhed over, hvilke regler 
vi skal anvende fremover. Vi håber, at det lykkes, og at vi fremover kan bruge vores tid 
mere konstruktivt. 

Klagesager og vedtægter har dog ikke hindret os i at arbejde med en række vigtige emner 
for Fejø. 

  

1. Vi afholdt som lovet Borgermøde den 7. oktober. Vi var ca. 60 deltagere. 

Bestyrelsen gennemgik sin aktivitetsliste, og vi inviterede medlemmerne til at melde sig til 
projekter, som man gerne ville være en del af. 

Vi havde gruppearbejder over 5 temaer: At blive gammel på Fejø, Forskønnelse af Fejø, 
At flytte til Fejø, Turisme og Erhverv. Det gav os i bestyrelsen god inspiration til det videre 
arbejde, og tak for det. Der er fortsat liv i de projekter, som blev drøftet. I hvert fald nogle 
af dem. 

Vi sluttede af med at spise sammen og at overvære en danseforestilling. 

  

2. Sejlplanen skulle igen fornyes i december, da der kom en ny busplan. Vi holdt fokus på 
at fastholde vores antal afgange, at fordele dem bedre på dagen, og på så korte ventetider 
som muligt imellem færge og bus. Det lykkedes. Undervejs informerede vi flittigt om 
ændringsforslagene og fik mange gode råd, som forbedrede resultatet. Tak for jeres 
medvirken. 

Særplanen er stadig en udfordring, især når Christine er væk. Overfartsledelsen har fået til 
opgave at komme med en ny særplan, som i højere grad end i dag tager højde for 
behovene. Dette vil alt andet lige medføre mere færgekapacitet til Fejø, og udfordringen 
er, at det i udgangspunktet vil gå ud over Askø og/eller Femø. Vi har modtaget et forslag til 



ny særplan, som vi har delt med Fejøforeningens medlemmer.Vi burde have en ny 
særplan inden for få måneder. 

  

3. Den blå landevej er stadig politisk aktuel. Hensigten er at reducere overfartsprisen, så 
det ikke er dyrere at sejle end at køre på landevejen. 

Begrundet i et ufyldestgørende basismateriale, er tildelingen imellem kommunerne med 
færger blevet meget skæv. Ud fra de seneste beregninger bør Lolland Kommune med sine 
3 øer få 2 mio. kr. mere pr. år. Det beløb skal anvendes til at reducere billetpriserne, uden 
for højsæsonen. Sammenslutningen af Danske Småøer er meget aktive med denne sag, 
og det arbejde deltager vi i. 

  

4.  Hjemmehjælp på Fejø/øerne i Lolland Kommune. (Christina) 

Vi kom fra en situation for ca. 2 år siden, hvor det kun var muligt, at få hjemmehjælp i 
tidsrummet 9-13. Lolland kommune var af den opfattelse, at de havde begrundet 
lovhjemmel i en afgørelse fra Odder kommune fra 2011, hvor det fremgik, at det var i 
orden kun at give hjemmehjælp i tidsrummet 9-13 på Tunø. Christina Brydegaard 
vurderede, at man ikke kunne sammenligne vilkårene for Tunø med Fejø, og at vi derfor 
havde en god sag. Tak til den tidliger bestyrelse for Jeres lydhørhed og tillid, da vi startede 
denne sag op. På vegne af Fejøforeningen blev der rettet henvendelse til Lolland 
kommune, og derefter til Ankestyrelse. 

Vi bad Ankestyrelsen om at tage stilling til, hvad vi egentligt har ret til på Fejø, med Fejøs 
vilkår som eksempel, hvor der jo kun er 15 minutters sejltid.  

Ankestyrelsen bad Sundheds- og Ældreministeriet om en udtalelse, og ministeriet udtalte 
sig i Juli 2017 til vores fordel; at den generelle grundsætning skal være gældende. Man 
må ikke have forskellige serviceniveau internt i en kommune.  

Med afsæt i ministeriets udtalelse skrev Ankestyrelsen til Lolland kommune i oktober 2017, 
at Lolland kommunes serviceniveau på småøer ikke er i overensstemmelse med 
servicelovens bestemmelser. Med denne sag, har vi været helt inde og skubbe til 
retsopfattelsen i dansk lovgivning. Dette kan få betydning for Tunø, og for flere andre 
småøer, selvfølgelig ikke mindst Femø og Askø.  

Direktionen i Lolland kommune svarede Ankestyrelsen i januar 2018 , at Lolland kommune 
nu vil indføre en behovsbestemt døgnpleje på øerne.   

For to dage siden var vi til møde i Ø-kontaktudvalget, hvor vi havde mulighed for dialog 
med politikere og direktionen. Vi fik oplyst, at de forbehold der i kvalitetsstandarden for 
øerne vil blive slettet. Vi forventer, at få dette konfirmeret i en byrådsbeslutning den 22. 
Marts. Det er nu vi hejser flaget ! 

Vi fortsætter arbejdet med at få en behovsbestemt døgnpleje implementeret på bedst 
mulig vis på øerne. Aktuelt kan vi se, at der nu igen er borgere, som får hjemmehjælp om 
aftenen, og at nødkald igen bevilliges. Hvis nogen har brug for råd og vejledning i 



forbindelse med hjemmehjælp, så sig endelig til. Mange tak for den tillid og det 
engagement, der er vist i denne sag. 

 

5. Medier og Kommunikation (Ann-Mai) 

Efter det store medie/web-visionsmøde i 2016 gik et arbejde i gang med at samordne og 
udvikle vores medier. Her er vores nye hjemmeside en vigtig brik, og den er etableret med 
tilskud fra Fejø-Fonden og Fejø Erhvervsråd (Pæreskuderne). Tak for det. Den nye 
hjemmeside er kommet godt i gang - vi har haft næsten 21.000 sidevisninger og over 
4.000 brugere siden lancering. Der er stadig et stort arbejde med at få alle vores 
foreninger og aktiviteter ind på hjemmesiden. Det vil mediegruppen naturligvis arbejde 
videre med fremover. 

Den nye hjemmeside har erstattet Fejø-app’en, 

Vi har valgt at gøre Fejøbladet til et frivilligt tilbud til foreningerne. Tidligere har foreninger 
været pålagt et betalt medlemskab, men det er ikke mere tilfældet. Mange foreninger har 
dog allerede valgt at fortsætte deres medlemskab, for at støtte op om bladet og for fortsat 
at kunne bidrage med en masse spændende input. Vi takker for støtten, og planlægger at 
drive bladet videre i denne frivillige ånd. Vi takker også for de fine input, som vi får til 
bladet, og opfordrer fortsat alle interesserede til at sende historier og nyheder ind til 
redaktionen.  

Et andet nyt tiltag er videoer på YouTube. Her vil vi være aktive med at brande Fejø over 
for potentielle tilflyttere og turister. Også her har vi fået et tilskud fra Fejø Erhvervsråd 
(Pæreskuderne), som vi glæder os til at bruge på at gøre Fejø mere synlig for 
omverdenen.  
Sydhavsøernes Perle er i øvrigt netop kommet ud af trykken, og vi håber at årets 
turistbrochure får endnu flere til at vælge Fejø som turistmål. 

I løbet af det seneste år har flere gode kræfter valgt at give medie-stafetten videre i positiv 
ånd, og i den forbindelse vil vi gerne takke for den store indsats. Det drejer sig eks. om 
Kirsten Sydendal som i årevis har sikret, at Fejø havde en digital platform, Henning 
Mogensen som har stået for Fejøbladet sammen med Steen Sæmundsen der tog sig af 
distribution, samt Hanne Oustrup og Henning Mogensen der senest varetog 
Sydhavsøernes Perle, mens Else Dürr tog sig af distributionen. 1000 tak for indsatsen. 

Når det er sagt, skal der falde en lige så stor tak til de nye kræfter der løfter, eks. 
Anastasia Elkjær, der nu er redaktør for Fejøbladet, mens Hallens Venner har taget 
distribution på sig. Og hvad Sydhavsøernes Perle angår, så har Michael Gundersen og 
Klaus Lasvill-Mortensen netop løftet en kæmpe opgave de seneste par måneder. En stor 
tak til alle, vi glæder os meget til det fremadrettede samarbejde. 

  

6. Bosætning (Frits) 

a) Juraen. Vi arbejder med et forslag til ændring af planloven og flexboligloven med det 
formål at forbedre rammebetingelserne for bosætning, udvikling og vækst i landdistrikter 
og på øer. 



Planloven bør ændres således, at et hus, der er bygget og anvendt som helårshus, ikke 
længere mister denne status, blot fordi det står tomt i en kortere eller længere periode. 
Med andre ord: 3-års reglen skal helt væk. 

Der kan kun søges flexboligstatus til et hus, der på ansøgningstidspunktet har 
helårsstatus. Flexboligloven ser vi gerne ændret således, at der kan opnås 
flexboligtilladelse til et hus, der er bygget som og på et tidspunkt har været anvendt som 
helårshus, selv om det har stået tomt. 

(Anne-Grethe) b) Vi er blevet flere på Fejø i løbet af 2017, og hurra for det. Fejø havde 
ifølge folketallet 01/01-2018 en tilgang på 28 borgere, så nu er vi 462. Kun Fur og Fejø 
har så stor en tilgang af borgere i 2017 på småøerne. Det fine tal skyldes en række 
indsatser, hvor vi vil fremhæve et par stykker. 

Vesterled Frugtplantage ved Laust og Kikki, de øvrige frugtavlere samt landmænd trækker 
arbejdskraft til øen. Det har også givet nye børn i børnehus og skole. Anne og Mick 
Moloney er hvert år værter for mange unge mennesker, som er frivillige på Fejø. Det giver 
liv på øen, og samtidig er der adskillige af de frivillige, som vælger at bosætte sig her på 
øen. 

Conni er med sin uofficielle virksomhed som husformidler med til at øge omsætningen af 
huse og udlejning her på øen. Vi kan i bestyrelsen godt undre os over, at adskillige 
hussælgere og udlejere ikke ønsker maksimal opmærksomhed omkring deres udbud. Der 
er ingen tvivl om, at Conni gør en super indsats, som er svær at undvære. 

Og så er der selvfølgelig Turismens Dag, Pæreskuderne og Æblets Dag. Alle er de 
aktiviteter, som tiltrækker mennesker og fortæller om Fejø, og derfor er de vigtige for øen. 
Tak til alle jer, som er med til at arrangere dem. 

Vi ved, at der er naturlig afgang fra øen, som i alle andre samfund. Lige nu er det 
bestyrelsens oplevelse, at der ikke er mange boliger til salg på øen, og at flere 
interesserede har svært ved at finde det, de ønsker sig her på Fejø. Derfor vil vi gerne 
arbejde med muligheder for et ældrebofællesskab eller andre former for attraktivt 
nybyggeri på øen. 

Vi planlægger at afholde et seminar om bosætning i maj/juni i år. 

  

7. Fejø fremadrettet 

Bestyrelsen og andre aktive fortsætter naturligvis de mange igangværende opgaver, som 
ikke alle sammen er blevet nævnt i denne korte beretning. Vi informerer løbende på listen 
og hjemmesiden, og I er altid velkomne til at spørge en af os i bestyrelsen. 

Ellers er der en række datoer som I alle gerne må skrive ind i kalenderen: 

• Besøg af Sammenslutningen af Danske Småøer den 16. april 
• Strandrensning den 22. april 
• Grundlovsdag den 5. juni med møde i Præstegårdens have 
• Ø-hop – besøg af Udvalget for Landdistrikter og øer den 7. juni 



• Lovestorm dag på Fejø den 9. juni 
• Turismens Dag, - samme dato 
• Sankt Hans fest den 23. juni 
• Fejøs Festival den 4.-7. juli 
• Pæreskuderne i Nyhavn den 1.-9. september 
• Æblets dag den 13. oktober 

Vi glæder os over alle de tiltag, der er, som giver oplevelser i hverdagen og til fest. Det er 
med til at sikre, at vi holder liv i øen - på den gode måde. 

Fejøforeningen er jo hele øens forening, og vi i bestyrelsen ser gerne, at jer med lyst til at 
blive involveret i vore opgaver, giver jer til kende. 

Sammen kan vi udrette meget her på Fejø. 

 . . .  

 

 


