
Fejøforeningens generalforsamling 2021 

 

Formandens beretning for 2020  

 

Generalforsamlingen er blevet udsat fra marts til 7. juni på grund af det gældende 

forsamlingsforbud. Derfor offentliggjorde vi beretningen i Fejøbladet nr. 4 i år, mens den var 

nogenlunde aktuel. 

 

År 2020 har været påvirket af flere perioder med forskellige grader af nedlukning begrundet i risiko 

for smitte med covid-19, så der har været mange aflysninger og dermed færre begivenheder og 

aktiviteter. Noget er der dog sket. 

  

Færgen 

Færgerne har som altid haft vort fokus. 

I den første nedlukningsperiode i 2020 var der begrænset trafik både til og fra øen. Øboerne blev 

hjemme på øen for på den måde at beskytte sig mod smitte. Da det blev pålagt mange borgere at 

arbejde hjemmefra, tog flere fra fastlandet til øen og arbejdede herfra. 

 

Folketinget besluttede lige før sommerferien, at der til småøerne skulle være gratis færge for 

gående og cyklister. Dette var en følge af, at grænserne mod udlandet var delvist lukkede. 

 

Dette tiltag medførte, at øen nærmest blev løbet over ende, og der kom mange flere turister end vi 

alle og øens turismeaktører umiddelbart var i stand til at servicere. 

 

Efter sommeren kom der yderligere tilskud til at sænke priserne på færgerne, og sidst på året 

besluttede Ø-kontaktudvalget at forlænge den gratis periode til også at gælde for 4. kvartal. Det var 

muligt, fordi der var overskud på regnskabet for Blå Landevej-støtten. 

 

Nye motorer og en fast afløserfærge 

Staten tilbød kommunerne særlig fordelagtige Corona-anlægslån. Dem benyttede Lolland 

Kommune til at opgradere færgerne Christine og Femøsund med nye motorer mv. Det har temmelig 

sikkert forbedret færgernes driftsikkerhed og forlænget deres tekniske og økonomiske levetid. 

 

Vi har haft afløserfærge i de planlagte dokperioder siden 2019. I 2020 blev aftalen med Lolland 

kommune, at der kom afløserfærge i både de planlagte dokperioder og de dokperioder, hvor 

færgerne fik nye motorer og generelt blev opgraderet. En positiv beslutning for alle øerne. Hertil 

kommer som det allervigtigste, at Lolland kommune i foråret 2021 har købt en afløserfærge. Det 

forventer vi os meget af og er meget taknemmelige for. 

 

Projektet om fremtiden for færgerne er fortsat ind i år 2021. Nu er færgernes levetid forlænget og 

Lolland kommune har købt en afløserfærge. På denne nye basis skal vi have færdiggjort projektet, 

forventeligt i indeværende år. 

 

Den Blå Landevej er fortsat en opgave, der skal færdiggøres. Sammenslutningen af Danske 

Småøer presser på for, at der inden for et par år er en afslutning på projektet, og dermed lavere 

færgetakster. 

 

Der er indført langsom/grøn sejlads, og i det store hele har øboerne vænnet sig til det. Ifølge 

Færgefarten bidrager det med en større besparelse. Det er vigtigt, at forsinkelser indhentes hurtigt, 

så grøn sejlads ikke betyder at man kommer for sent eller mister en forbindelse til bus eller tog. Det 

vil vi i Fejøforeningen holde øje med, og vi modtager gerne indmeldinger om problemer på 

faergekoks@gmail.com 

 



Beredskabet er blevet omlagt, så M/F Christine ikke længere overnatter på Fejø, men i Kragenæs. 

Om end vi gerne så at færgen lå på Fejø, må vi vænne os til den nye situation. 

 

Borgermøde 

To små borgermøder blev det til i februar 2020. Det ene tema var Foreningsarbejde - er det noget 

for dig og hvad er det. Det andet var Færger i fremtiden. To rigtig gode emner for Fejø, og der var 

god energi på møderne. 

 

Bosætning  

Vi er blevet fem færre fastboende i løbet af 2020, men samtidig er aldersgennemsnittet faldet. Pr. 1. 

januar 2021 var vi 459 borgere på Fejø, med et aldersgennemsnit på kun 52 år. Flere børn er det 

vigtigste for øens fremtid som en levende ø, så det glæder vi os over. I øvrigt er Fejøs befolkning 

stadig 5 procent flere end da befolkningstallet var lavest omkring nytår 2017. 

 

Fra Fejøforeningens side har vi igen i 2020 haft fokus på indsatser for at synliggøre øen. Her var 

regionen en positiv medspiller, da de skulle finde en ny læge til Fejø. Det gav meget omtale.  

Vi har afholdt arrangementer rettet mod nye beboere til øen, og vi har fået midler af kommunen til 

at afholde 3 nye arrangementer. Dem skal vi have sat i gang, når der bliver mere ro omkring covid-

19 pandemien. 

 

3Ø-turismestrategi 

Takket være midler fra Landdistriktspuljen og LAG-småøerne er der et fælles turismestrategiprojekt 

for Askø, Femø og Fejø. Udgangspunktet er, at de 3 øer bliver set som en destination. Til at støtte 

op om projektet er der deltagere fra Lolland kommune, Visit Lolland-Falster, Gate 21 og 

turismekonsulent Johanne Bugge i en såkaldt styregruppe. 

Turismeaktører for de 3 øer har holdt en række fælles møder med styregruppen ,og på hver ø har 

der været møder med Johanne Bugge. 

Hensigten med projektet er at styrke turismesamarbejdet på tværs af øerne, og derved tiltrække flere 

turister. 

 

Bestyrelsen og Ø-kontaktudvalget 

To medlemmer af Ø-kontaktudvalget besluttede sig for at udtræde inden for valgperioden. Den ene 

var medlem af bestyrelsen og den anden suppleant. 

Bestyrelsen havde fuld forståelse for den prioritering, som de to personer tog. 

 

Det viste sig da, at vi ikke har regler for valg af suppleanter til Ø-kontaktudvalget.  

Begrundet i tidligere tilkendegivelser fra Generalforsamlingen ved drøftelser af valgprocedurer, 

besluttede bestyrelsen at finde kandidaterne til udvalget iblandt bestyrelsens medlemmer. Dette er i 

øvrigt i tråd med tidligere praksis. 

Bestyrelsen fremlægger et forslag om dette til vedtagelse på generalforsamlingen, så der fremover 

er klarhed over reglerne.  

 

Aktivitetsområde ved Vesterby Havn 

Det startede med et ønske om forskønnelse på Vesterby Havn. Hvordan kunne vi få en bedre 

velkomst, invitere besøgende ind i fællesskabet, og få noget mere liv i havneområdet? Efterhånden 

tog projektet form, og i 2020 gik det stærkt.  

Fejøforeningen har modtaget midler fra Lolland Kommunes Landsbypulje, Fejø-Fonden, SEAS-

NVE, Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, Nordea-Fonden, og ikke mindst LAG-småøerne, i alt 

529.000 kr. 

 



Status er at pladsen er klar og at redskaberne står der. Pilemosegård har udført entreprenøropgaven, 

Elverdal har installeret fitnessredskaber og karrusel. Steen Flugt er klar med skilt og leverer også 

rist mm til grillen. Bænke og bordebænkesæt i genbrugsplast er købt og stillet op. I foråret vil 

frivillige færdiggøre grillen. Fejøforeningen har allerede en ansvarsforsikring, som omfatter 

området.  

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

forbindelse med indvielse - i foråret 2021. 

Dette er et projekt, som ikke kunne realiseres uden frivilligt arbejde. Tak til Christina Brydegaard 

for en stor og uvurderlig indsats som projektleder. 

Vi har en gruppe af ”Pladsens Venner”, som tager nogle små opgaver med vedligehold, lidt opsyn 

og oprydning. Der kan godt være flere i den gruppe, når der begynder at komme flere brugere af 

pladsen. 

 

Ny læge på Fejø 

Region Sjælland har sørget for, at der er ansat to læger, med bopæl på øen. Som introduktion af det 

nye lægepar blev der i september på Fejø Børne- og kulturhus afholdt et borgermøde ved Region 

Sjælland. Det var en glad forsamling, som benyttede lejligheden til at klappe af Regionen for 

indsatsen og det fine resultat. 

 

Medier og kommunikation 

Fejøforeningen driver fortsat hjemmesiden fejoe.dk og udgiver Fejøbladet. Der er udvidet med en 

særlig turisthjemmeside visitfejoe.dk for at øge tilgængeligheden for turister med interesse for Fejø. 

 

Fejøs turistbrochure Sydhavsøernes Perle gik også i 2020 som varmt brød. Vi genoptrykte 

brochuren takket være vore mange turisters interesse heri. 

 

Velkomstboden i vejerboden på Vester Havn er nu taget i brug. Den fremstår med brochurer og 

opslagstavler, så turisterne kan betjene sig selv med flere informationer. Og turismeaktørerne kan 

hente brochurer i boden til egen uddeling. 

 

Legepladsen ved Dybvig havn. Vi har efter aftale med Tøjrpælelauget lavet et maritimt inspireret 

forslag og ansøgt om midler hertil. Vi har modtaget 200.000 kr. fra Landdistriktspuljen (Ø-støtten) 

og 60.000 kr. fra Fejø-Fonden. Vi mangler 60.000 kr., som vi søger hos andre fonde. 

 

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 2020 har bl.a. omfattet: 

  

• Undersøgelse af effekterne af corona-nedlukningen i foråret 2020, samt de gratis 

færger i juli og nedsatte takster i aug/sept. 

• Deltagelse i følgegruppe til Transportministeriets analyse af grøn omstilling af 

færger. 

• Fortsat arbejde for trafikal ligestilling med forslag om en gennemførsel nu og 

evaluering efter 3 – 5 år. 

• Undersøgelse af behovet for ø-støtte til landmænd på småøerne og arbejdet for 

fortsat bevarelse af ø-støtten 

• Nye puljer til alment byggeri på øerne. 

• Input til evalueringen af planloven (herunder også strandbeskyttelseslinje) 



• Seminarer: der er afholdt kommunikationskursus i januar 2020 for øboere. (Nordisk 

lejr for ø-unge blev udsat – og er udsat igen - til 2022). 

• Arbejdet for at småøerne også indgår i det kommende landdistriktsprogram (LAG- 

og FLAG-midler) 

• Afslutning af bosætningsprojektet Nye naboer- mere øliv. 

• Kystsikring 

• Affaldsbekendtgørelse 

• Tilretning af bekendtgørelsen om fradrag for logiudgifter for beboere på visse ikke-

brofaste øer (Ø-fradrag) 

• Postbefordring 

• Tilretning af bredbåndspuljen, så den passer til små-ø-forhold 

 

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. 

 

 

Fejøforeningens bestyrelse 


