
Borgermøde om Foreningsarbejde og Færger i fremtiden 
Så er det på lørdag den 22. februar fra kl. 9.30-15, at vi har borgermøde på skolen 

Vi har to emner på programmet, og den overordnede plan for dagen er som følger: 

9.30-12: Oplæg og arbejde med foreningsliv, gode råd og erfaringsudveksling  
- For både eksisterende bestyrelser/foreninger, samt nye, nysgerrige og 
potentielle frivillige 
 

12-13:  Frokostpause med sandwich 
 

13-15:  Borgermøde om færgernes fremtid 
 - Åben orientering til alle, med ønske om konstruktive input til det 
fremadrettede arbejde 

 

Detaljeret program: 

Foreningsliv 

9.30    Få opdateret info om din forening på fejoe.dk, vi sidder klar til at gøre det for 
dig, du skal bare have information med, fx. om bestyrelsen og kommende 
arrangementer  

10.00     Velkomst og praktiske detaljer og program  

10.05 Oplæg om foreningsliv  

Hvorfor er det vigtigt at holde liv i øens foreninger? Hvad gør vi godt og hvad 
kan blive bedre? Hvorfor skal jeg gå ind i en bestyrelse. Hvad får jeg ud af det 
og hvad kan jeg bidrage med? 

10.15 Videns- og erfaringsdeling 

• Frivillighedens betydning (personligt samt for øen/fælles) 
• Rekruttering/ressourcer (ny i bestyrelsen, medlemmer eller frivillig indsats) 
• Samarbejde/intern kommunikation (i bestyrelsen/foreningen, blandt 

medlemmer) 

11.00     Rådgivningscafé, spørg og få hjælp inden for følgende emner, besøg gerne 
flere forskellige:  

• Jura, økonomi og vedtægter (Vagn) 
• Kommunikation, markedsføring og web (Ann-Mai) 
• Fondsansøgninger, projekter (Christina) 

Eller besøg cafeen i aula, hvor ordet er frit eller snakken kan inspireres af 
talekort hvis man ønsker det 

11.55     Afrunding og tak for deltagelse 

 

Frokost 

12.00     Fejøforeningen er vært for sandwichs 



Færger i fremtiden 

13.00 Ø-kontaktudvalget har fået kommunen til at igangsætte et arbejde med et 
Kommissorie om Lollands færgefart. 

Opgaverne er at analysere det fremtidige behov ud fra udvikling i befolkning, 
erhverv, landbrug, turisme og fiskeri. Der vil blive analyseret på færgerne og 
de tekniske deles tilstand. Vurdering af krav til ny færge indgår også i 
rapporten. 

Vi vil informere om arbejdet og i drøftelser med alle indhente inspiration til 
emner og meninger. 

15.00  Afrunding og tak for i dag 

 
Praktisk: 
Dagen er delt op i to overordnede emner, og man er velkomne til at deltage i enten hele 
dagen eller dele af arrangementet. Sandwichs og kaffe er gratis, der vil være mulighed for 
at købe sodavand og øl, og der vil blive serveret kaffe (medbring gerne eget krus). Man 
behøver ikke være medlem af Fejøforeningen for at deltage. 

 
Vi glæder os til en god dag i samvær med mange mennesker. 
 
Fejøforeningens bestyrelse 
 

 


