
Fejøforeningens Generalforsamling den 11. august 2020 

 
Formandens beretning for 2019  

 
Generalforsamlingen blev udsat på ubestemt tid på grund af Coronasituationen. Derfor 
offentliggjorde vi allerede beretningen i Fejøbladet nr. 3 i år, mens den var nogenlunde 
aktuel. 
 
2019 har igen været et travlt år for Fejø, for Fejøforeningen og for Ø-kontaktudvalget. 
  
Færgen 
Færgerne har som altid haft vort fokus. 
Vi har anmodet om et projekt rettet mod vurdering af færgernes tilstand og deraf afledt 
behov for ny færge. Kommunen gav sit tilsagn til arbejdet ved et kommissorie for færger 
i fremtiden. Dette arbejde er fortsat ind i år 2020. 
Den blå Landevej tog et ryk i den rigtige retning, så taksterne er faldet i perioden uden for 
sommerferien. Her er fortsat en opgave i at få taget flere skridt i retning af endnu lavere 
priser. 
Vi har fået afløserfærge i de planlagte dokperioder. Det er 300.000 kr. som udgift i Lolland 
kommunes regnskab. 
Vi fik forelagt besparelsesforslag, og dem har vi kæmpet imod. Forslagene var 
langsom/grøn sejlads og en omlægning af beredskabet, så beredskabet ikke længere 
skulle overnatte på øerne, men på Lolland. Besparelsesforslagene blev politisk besluttet, 
og beredskabet er netop omlagt (3. august 2020). I sidste ende fik tiltagene ingen 
væsentlig indflydelse på Fejøs fartplan. 
Ved den årlige revision fik vi justeret fartplanen nogle steder, så den nu passer bedre til 
pendlernes behov og til busserne i weekenden.  
  

Bosætning  

Vi er blevet lidt færre fastboende i 2019, og samtidig aldersgennemsnittet er faldet. Pr. 1. 

januar 2020 var vi 460 borgere på Fejø, med et aldersgennemsnit på 52 år. 

Fra Fejøforeningens side har vi igen i 2019 haft fokus på indsatser for at synliggøre øen. 

Tillige har vi afholdt arrangementer rettet mod nye beboere til øen. 

Vi har ansøgt kommunen om midler til at afholde 3 nye arrangementer, og vi har fået 

pengene, så det skal vi have sat i gang, - nu med lidt mere ro omkring corona. 

 

Bussen 

En henvendelse om tilbud på buskørsel på Fejø gav anledning til en principiel drøftelse i 

Fejøforeningen. Vi ønsker at sikre vilkår for buskørsel for både Femø og Fejø. Det er 

oplyst, at en aftale isoleret for Femø kan blive for sårbar. Aftalen om busdrift for begge øer 

er for nylig blevet forlænget. 

 

Ny læge på Fejø 

Region Sjælland har i foråret 2020 annonceret efter en ny læge til øen. Det er vor 

forventning, at der bliver ansat en læge, med bopæl på øen.  

 

Medier og kommunikation 

Fejøforeningen driver fortsat hjemmesiden fejoe.dk og udgiver Fejøbladet. 

 
Fejøs turistbrochure Sydhavsøernes Perle gik også i 2019 som varmt brød. Vi lancerede i 
2019 et særskilt kort over øen med turiststeder, som har været efterspurgt. 
I 2020 har vi allerede genoptrykt brochuren takket være vore mange turisters interesse 
heri. 
 



Høringssvar til Plan- og udviklingsstrategi 
Vi har afleveret et høringssvar til Lolland kommunes plan- og udviklingsstrategi. Dette har 
medført, at småøerne nu for første gang er omtalt i strategien. 
 
2 minus 1 vejen har vi fået. I 2018 fik vi renoveret kloakker primært langs med 
Herredsvej. Og i 2019 fik vi så vor 2 minus 1 vej. 
 
Velkomstbod i vejerboden - et projekt som forskellige på Fejø har ønsket skulle blive til 
noget. Vi har nu taget velkomstboden i brug og den fremstår med brochurer og 
opslagstavler. På den måde er der en mulighed for at forbedre informationerne til turister. 
Og turismeaktørerne kan selv hente brochurer i boden til egen uddeling. 
 
Legepladsen ved Dybvig havn. Vi har efter aftale med Tøjrpælelauget lavet et projekt og 
ansøgt om midler hertil. Vi fik desværre afslag, og projektet står for nuværende stille. 
 
 
Andre projekter 
I forbindelse med besparelsestiltagene i Lolland kommune udsendte vi budskabet om, at vi 
havde en Ø til salg. Dette gjorde vi med humor og med et glimt i øjet. Tiltaget gav pæn 
presseomtale. 
I februar 2020 holdt vi et borgermøde om Foreningsarbejde og Færger i fremtiden. 
 
Sammenslutning for Danske Småøer  
Fejøforeningen er medlem af Sammenslutning for Danske Småøer (SaDS), og for hvert 
medlem i Foreningen betaler vi 50 kr. Sammenslutningen arbejder for liv på småøerne – 
hele året - og varetager interesserne for de 27 danske småøer. Opgaverne i 2019 har 
omfattet: 

• Nedsættelse af færgetakster/den blå landevej 

• Boliger og udvikling – lån, planlov og strandbeskyttelseslinje 

• Bosætningsprojekt Nye naboer – mere ø-liv  

• Seminarer/netværkskurser/nordisk lejr for ø-unge (udsat til 2021). 

• Arbejder for at småøerne indgår også i det kommende landdistriktsprogram (LAG-
midler) 

 
Ø-kontaktudvalget i 2019 
Ø-kontaktudvalget er et udvalg i Lolland kommune med rådgivende funktion og retten til at 
udtale sig om sager, der vedrører øerne. Her har Fejø tre repræsentanter: Ann-Mai 
Hansen, Christine Brydegaard og Anne-Grethe Laursen. 
 
Fejø fremadrettet 
Bestyrelsen og andre aktive fortsætter naturligvis de igangværende opgaver, og det er 
ikke alle opgaver, der er blevet nævnt i denne beretning. Vi informerer løbende på listen 
og hjemmesiden, når vi har noget at fortælle, og I er altid velkomne til at komme med 
forslag og spørgsmål til os i bestyrelsen. 
 
Sammen kan vi udrette meget her på Fejø. 
 
 
Et punkt har vi gemt til sidst i beretningen, det kommer her: 

Aktivitetsområde ved Vesterby Havn 

Det startede med manges ønske om forskønnelse på Vesterby Havn. Hvordan kunne vi få 
en bedre velkomst, invitere besøgende ind i fællesskabet, få noget mere liv i 
havneområdet? Katharina Fredslund og jeg lavede ansøgningstekst i 2018, men fik 
desværre ikke midler til projektet. I 2019 skrev Charlotte Andersen og jeg helt nye 
ansøgninger. Mange tak for samarbejdet til begge. 



Vi har ansøgt mange fonde. Fejøforeningen har modtaget midler fra Lolland Kommunes 
Landsbypulje, Fejø-Fonden, SEAS-NVE, Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, Nordea-
Fonden, og LAG Småøerne med midler fra EU og Erhvervsstyrelsen, i alt 529.000,- 
Jeg tænker vi har fået alle disse midler fordi vi har et godt projekt som giver nyt liv på 
havnen, forskønnelse og fællesskab. 

Planlægningen har været en lang proces, med tilbud, reviderede budgetter, 

forureningsundersøgelse, nye planer, brugsaftale med Lolland Kommune, 

legepladsgodkendelse osv. Tak til alle jer, som har bidraget og hjulpet. 

Status er nu (august 2020), at Pilemosegård er i gang med entreprenøropgaven, Elverdal 

har støbt fundamenter til fitnessredskaber og til karrusel. Steen Flugt står for skilt og 

leverer også rist mm til grillen. Der er kommet bænke og bordebænkesæt i genbrugsplast, 

og frivillige skal mure en grill. Fejøforeningen har tegnet ansvarsforsikring.  

I navnekonkurrencen fik vi over 75 forslag, og tak for det. Navnet vil blive offentliggjort i 

forbindelse med indvielse. 

Dette er et projekt som ikke kunne realiseres uden frivilligt arbejde. Vi er ikke i mål endnu, 

der er fortsat behov for frivillig indsats: 

1. Samle og opsætte borde/bænke. Det hele står klar.  
2. Designe og bygge grillområde. Marksten er fundet. Kasper, Christina og 

Birthe er i gang med at planlægge. Vi har fået granitplade fra Granstien og 
terrassobordplade fra det gamle skolekøkken. Nu skal der snart mures, og 
flere er velkommen til at være med.  

3. Igangsættere i færgekøen. Ku nogen tænke sig at lave lidt sjov, så de 
passive ventende lige kan blive lidt aktive? 

4. Fitnessinstruktører. Poul og Mette har meldt sig. Tak. Jeg har bedt Elverdal 
om opdaterede træningsanvisninger. 

5. Beplantning. Vi har brug for at nogen bidrager med ideer og rent praktisk at 
sørge for lidt randbeplantning. Vi har et lille budget hertil. 

6. Ved afslutning og fremadrettet: Vi håber at flere vil deltage som Pladsens 
venner med vedligehold. Føre lidt opsyn, tømme askespande og slå græs på 
det lille stykke mm. 

 

 
Fejøforeningens bestyrelse 


