
 

Formandens beretning 2019 
Fejøforeningens Generalforsamling 

Generelt (Anne-Grethe) 
2018 har været et travlt år for Fejø og for Fejøforeningen. Året har budt på både op- og 
nedture. En særlig hændelse har berørt os alle. Michael Gundersen var med i 
bestyrelsen, og vi nød alle godt af hans iver og gode humør. Som I ved, er han her ikke 
mere. Vi vil efter bedste evne forsøge at føre hans initiativer og gode arbejde videre.  
 
En af de mere positive historier i 2018 var, at Fejø blev Årets Landsby. Ann-Mai Hansen 
tog initiativet til at udarbejde en ansøgning med Fejø Børne- og Kulturhus som 
omdrejningspunkt. Bedømmelseskomiteen kunne lide ansøgningen, og Fejø blev en af 
kandidaterne til at blive Årets Landsby. Som bekendt blev Fejø valgt, og et brag af en 
fest fandt sted på skolen den 25. august.  
Vi fik en gave på 25.000 kr. af Forenet Kredit. Vi brugte de 10.000 kr. på festen. Der er 
15.000 kr. til brug for et godt formål. Vi vil bede jer aflevere gode ideer i “kassen”. Vi 
minder om dette under punktet Eventuelt. 
 
I det forgange år har der været stor medie-interesse for Fejø. Vi har fået eksponering i 
både aviser, blade og radio, med emner om alt fra Årets Landsby til hilsepligt, øens 
store arrangementer, nye initiativer som Tiny Houses og kampen om hjemmehjælp. 
Sågar en nominering til årets Juleby gav fin omtale. En søgning på Infomedia på det 
seneste år giver omkring 1.000 hits (uden radio og lokal-tv), og en stor del af omtalen er 
i landsdækkende medier og magasiner. 
 
Henvendelser til Fejøforeningens bestyrelse bliver altid modtaget positivt. Det være sig 
en journalist, en borger, en person, som kunne være interesseret i at flytte hertil – listen 
er lang. Hvis andre på øen får en henvendelse, som det ikke lige er til at svare på, så er 
I altid velkomne til at videregive den til bestyrelsen. 
 



 

Færgedrift (Vagn) 

Fartplan 
Hvert efterår har vi en række møder om det kommende års fartplaner for færgerne. Hvis 
busserne står til at blive ændret, påvirker de sejlplanerne, og der kan også være andre 
udefrakommende påvirkninger. 
I fartplanerne skal en række behov prioriteres. Nogle af dem er: pendlerne, skolebørn, 
erhverv, personalets overenskomst, sikkerhed ombord. Dem prøver vores forhandlere 
efter bedste evne at tilgodese, men ofte er der behov, som ikke kan opfyldes samtidig. 
Det, som vi har hørt mest til, er, hvilke busser færgen skal passe til. Her valgte vi i 2017, 
at de mindste skolebørn skal have den højeste prioritet, og derfor passer færgen bedst 
til busserne til og fra Nakskov. 
Vi fik færgeselskabet til at lave en ny plan, som passer bedre til busserne, end det 
længe er set. Blandt andet med den nyskabelse, at færgen venter på busserne fra 
Nakskov i dagtimerne på hverdage. Også selv om det betyder, at færgen må sejle lidt 
senere, hvis bussen er forsinket. 
I 2018 fik vi nogle henvendelser fra gymnasieelever i Maribo, som ønskede, at deres 
busser skulle passe bedre til færgen. Her lykkedes det at møblere lidt om på tiderne, så 
gymnasieeleverne også slap for noget ventetid. 
Denne gang var særplanen ikke til drøftelse. Når særplanen er i brug, er alle 3 øer 
under pres.  
Vi har derfor forsøgt at få en afløserfærge med i kommunens budget for 2019. Men 
dette blev ikke bevilget. MÅSKE får vi en afløserfærge i 2020. Hertil kommer, at der i 
regi af Færgesekretariatet er ved at blive bygget en afløserfærge. Vi mener at vide, at 
den er klar til foråret 2021. Så skulle vi slippe for særplan ved planlagte dok ophold. 
  

Den blå landevej - persontransport  
Lolland kommune stod ikke først, da der blev uddelt midler til Den blå Landevej i første 
omgang! Det er der nu rettet op på. Sammenslutningen af Danske Småøer har ydet en 
stor indsats for en mere retfærdig fordeling. Fejøforeningen har naturligvis bidraget til 
det arbejde. 
I Finansloven for 2019 blev der afsat yderligere 5,2 millioner kroner om året, som gør 
det muligt at give ekstra penge til de øer, som fik for lidt i den oprindelige fordeling. For 
Lolland Kommune betyder det en væsentlig forøgelse af tilskuddet. 



 

Ø-kontaktudvalget og Teknisk Udvalg var enige om, at midlerne i 2019 skal anvendes 
med 20% rabat på person- og biltaksterne og 10% rabat på periodekortene. I 
sommerperioden fastholdes dog fuld pris, da der i forvejen er pres på kapaciteten. 
 

Godstransportstøtten  
 
Lov om godstransportstøtten giver mulighed for at reducere taksterne med maksimalt 
80%. Lolland kommune vedtog i sin tid at anvende den maksimale støtte. 
Nedsættelse af færgetakster for godstransport medførte i de to seneste år et utilsigtet 
underskud. Taksten for trailere har i to år været ens for alle trailere, og mange biler med 
papegøjeplader er blevet transporteret til erhvervstakst. 
Det er ændret i efteråret 2018. Nu koster en privat trailer samme takst som en bil, og 
der er indført et erhvervskort til de relevante biler på papegøjeplader. 
I Fejøforeningen finder vi, at taksten for private trailere nu er for høj. Vi har via 
Ø-kontaktudvalget foreslået at nedsætte taksten til 50% af en bil, når køretøjet er under 
6 m langt. 
 
Da trafikken er øget OG godstransportstøtten er et fast beløb, slår pengene ikke til. 
Situationen med et underskud på ordningen kan ikke fortsætte, og derfor skal der 
reguleres på ordningen. Reguleringen vil ikke berøre øboerne, og det bliver enten en 
takst for føreren eller fuld pris for alle biler i weekenderne. Ø-kontaktudvalget kunne ikke 
bliver enige om en indstilling, og Teknisk Udvalg skal på sit kommende møde tage 
stilling til, hvor der skal reguleres. 
 

Medier og kommunikation (Ann-Mai) 
 
Af vores egne medier er hjemmesiden blevet taget rigtig godt imod og besøges for tiden 
af ca. 50 personer om dagen. I sommerperioden var besøgsraten 3 gange så stor. Der 
er også kommet flere frivillige ind over, således at vi nu er 4 personer, der holder 
kalenderen opdateret og skriver nyheder.  
 
Vores egen Facebookside har netop rundet 2.000 følgere, og flere af vores opslag 
kommer ud til over 10.000 personer, når folk liker og deler.  
 
Fejøbladet er blevet håndteret helt fantastisk af Anastasia fra Blommegården. Fremover 
deler hun opgaven med en af vores nyere beboere, Michael fra Storemosevej 102. Vi 



 

takker mange gange for det store arbejde, der er lagt indtil nu - og ser frem til at læse 
Bladet også fremover. 
 
Fejøs brochure, Sydhavsøernes Perle, fik et løft sidste år. Det var takket være Klaus 
Lasvill og Michael Gundersens store indsats med at leve en rigtig flot brochure.  
Der var stor efterspørgsel. Så stor, at vi måtte trykke ekstra oplag og knap kunne følge 
med i distributionen. I år er planen at trykke brochuren Perlen igen. I tillæg hertil vil vi 
også lave et særskilt kort over øen, da der har været efterspurgt. Og heldigvis har vi 
allerede flere, som har tilbudt at hjælpe med distributionen fremadrettet. Så vi glæder os 
til endnu en udgave af Perlen.   
 
Hvad angår medier har vi også gang i en række samarbejder. Sidste forår blev der lavet 
en 3-ø brochurer i samarbejde med Femø og Askø.  
I år har vi fået indrykket et to-sides indlæg i det store turistkatalog Lolland Falster, igen 
sammen med vores nabo-øer. Også på det digitale samarbejde er vi med. Eksempelvis 
arbejder vi på at få opdateret Fejøs tilstedeværelse på app’en, som hedder Naturlandet 
Lolland Falster. 
 
Og så kommer der naturligvis også hele tiden nye ideer til, som eksempelvis 
Velkomstbrochurer til nytilflyttede og planer om nyt bosætningsmateriale. Så vi er 
ganske optimistiske med, hvad fremtiden kan byde på, og i hvert fald sikre på, at vi ikke 
kommer til at kede os.  
 

Hjemmehjælp på Fejø/øerne i Lolland Kommune (Christina) 
I husker nok den store sag om hjemmehjælp. I nogle år kunne vi kun få hjemmehjælp i 
tidsrummet fra klokken fra 9-13. Vi gik til Ankestyrelsen og de slog fast, at vi har samme 
ret til hjemmehjælp som borgere på Lolland. I den seneste fase har vi været meget 
opmærksomme på Lolland kommunes endelige formulering af serviceniveauet 
vedrørende hjemmehjælp i Kvalitetsstandarden. Vi har budt ind, kommenteret og haft 
dialog med Lolland kommune undervejs i processen. Da der kom et endeligt forslag til 
politisk behandling, foreslog vi små ændringer. 
Vi hører, at det nu fungerer i praksis. Folk bliver nu visiteret til hjemmehjælp også aften 
og nat, når der er et behov, og hjælpen bliver leveret.  
Vi følger naturligvis, hvordan det fungerer. 
Det er dejligt, at der er bor og arbejder ansatte på øen, ansatte der både løfter opgaver 
på Fejø og Lolland. Det giver et godt beredskab.  



 

Bosætning (Christina) 

Vi er blevet flere fastboende, og aldersgennemsnittet er faldet. Det glæder vi os over. Vi 
venter spændt på de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Er tilflytningen kommet af sig 
selv? En afgørende faktor er at holde høj synlighed på Fejø, som et godt sted at bo. Vi 
har en skole. Vi har en smuk natur. Vi har et stærkt fællesskab, og det giver netværk i 
hverdagen. Man kan bo her i fred og ro, og samtidig er der sandelig rigtig meget 
spændende man kan deltage i som eksempelvis foreningsarbejde, hvor emnerne  jo 
favner bredt.  Særligt har initiativer omkring permakultur og Tiny houses på Fejø 
Naturcamping tiltrukket nye borgere til øen. Det er så godt. 

Fra Fejøforeningens side har vi haft fokus på indsatser for at synliggøre øen. På 
Turismens dag tog vi imod alle besøgende, da de stod af færgen. Vi stod klar med 
foldere, husannoncer og snakkede med folk om, hvordan det er at bo på Fejø. Vi havde 
en bosætningsstand ved Pæreskuderne i de to weekender i september. Vi var med ved 
Frugt-festivalen i Sakskøbing med sloganet: Kom og besøg os på Æblets dag – og du 
må gerne blive længere. 

Conni Hansen har deltaget på to af landets konferencer om bosætning på småøer. 
Conni tager godt imod interesserede tilflyttere og formidler gerne kontakten til folk der 
ønsker at sælge hus. Vi bakker op om Connis arbejde. Christina er blevet ansigtet 
udadtil i Lolland kommunes bosætningsambassadørkorps, Christina formidler videre til 
Conni. Lolland kommune annoncerede med en bosætningspulje, Fejø ansøgte om 
midler til afholdelse af 3 velkomstmøder og vi fik det bevilget. Vi har afholdt et 
velkomstmøde med god deltagelse af nye og ”gamle” borgere. Som nogen af Jer måske 
allerede har set, så inviterer vi aktuelt til et SNAKKE-møde med en let anretning. Hvor 
det går ud på at så mange som muligt får mulighed for at snakke med hinanden - 
tilflyttere som fastboende. Her vil også blive mulighed for at komme med ideer til 
kommende velkomstmøder. Sæt kryds i kalenderen til onsdag den 3. April. 

  

Tangophobning ved Vesterby Havn 
Da Vesterby Havn blev udvidet med det nye færgeleje til færgen Christine, skabte 
molen et område med læ til højre for havnen. Her hober tangen sig desværre op, og i 
dag er der ved stranden ud for campingpladsen et større område, som ikke er særlig 
rart eller fremkommeligt. Vi har intet imod tang. Tang er en naturlig forekomst - men den 



 

ophobede tang rådner og lugter og er ikke god at have liggende ved en badestrand i 
større mængder.  
Kim Thers fra campingpladsen har igennem længere tid søgt informationer til belysning 
af tangophobningen.  På baggrund af materialet har vi haft et møde med Lolland 
Kommune om tangproblemet. Vores ærinde var ikke en simpel tangrensning, for det 
kommer jo bare igen. Vi foreslog at undersøge mulige langsigtede løsninger. Lolland 
kommune har meddelt, at de ikke renser for tang og gør ikke yderligere. Vi vil forhøre os 
ved Kystdirektoratet om mulig vejledning. 

 

Andre projekter (Anne-Grethe) 

Kloakering 
Lolland kommune har gennemført et projekt med renovering af Fejøs kloakker, primært 
langs med Herredsvej. 
Kommunen indgik en rammeaftale med Per Aarsleff på ca. 12 mio kr., og projektet er 
gennemført som planlagt. Ja, der var endog midler til lidt ekstraarbejder. 
 
Kloakeringsarbejdet har medført, at der på Vandværkets anlæg er lappet nogle huller, 
og vandspildet er reduceret væsentligt. 
 

Fejø fremadrettet (Anne-Grethe) 
Bestyrelsen og andre aktive fortsætter naturligvis de mange igangværende opgaver, og 
det er ikke alle opgaver, der er blevet nævnt i denne korte beretning. Vi informerer 
løbende på listen og hjemmesiden, og I er altid velkomne til at spørge bestyrelsen. 
 
 
Vi har en række datoer som I alle gerne må skrive ind i kalenderen: 
· Byrådsmøde for Lolland kommune på Fejø Børne- og Kulturhus torsdag den 28. 

Marts -  
· Strandrensning søndag den 31. Marts 
      Velkomstarrangement onsdag den 3. april 
· Turismens dag lørdag den 1. juni 
· Grundlovsdag onsdag den 5. juni med møde i Præstegårdens have 
· Sankt Hans fest søndag den 23. juni 



 

·    Fejøs Festival den 10.-14. juli 
·    Pæreskuderne i Nyhavn den 1.- 8. september 
·    Æblets dag lørdag den 12. oktober 
·    Juletræstænding lørdag den 30. November 
 
 

Vi har også en Liste over projekter - måske på vej: 

Aktivt område på Vesterby Havn (Charlotte og Christina) 

Legeplads ved Dybvig Havn (Amanj) 

Kunstprojekt midt på øen ved Poul (Lene) 

Sauna, transportabel (Christian og Sigun) 

Tang bad (Sus og Morten) 

Kamelia tilplantning (Conni og Lene) 

Legeplads i skoven (Conni efter besøg på Fanø) 

Alter Mater (Michael) 

Fjernelse af dæk mellem Vester og Draget 

Museums bådebyggeri (undersøgende fase) 

Vesterby Havn 
- Havneprojekt 
- Aktivt område 
- Vejerboden som velkomstcenter 
- Tangophobning skal væk ud for campingpladsen 

 
 
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. En generel tak til alle, som hjælper 
til. 
 
Sammen kan vi udrette meget her på Fejø. 
 

 


