
Referat af Generalforsamling i Fejøforeningen  
mandag den 7. juni 2021 kl. 19 

 
1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT 

Søren Post blev valgt som dirigent og Gitte Søby som referent. 

Søren konstaterede, at Generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig og 
beslutningsdygtig. Der var 16 fremmødte medlemmer (samt 2 mere under eventuelt). 

2. VALG AF STEMMETÆLLERE 

Venter til det eventuelt bliver nødvendigt. 

3. FORMANDENS BERETNING OG GODKENDELSE  

Den mundtlige beretning vedlægges referatet. Nedennævnte er korte resumeer af 
debatten om forskellige emner i beretningen. 

Færgen 

Der blev spurgt hvor meget der er sparet på de grønne sejladser. Udgangspunktet var ca. 
½ mio. kr., og de indledende målinger af brændstofforbrug ved langsommere sejlads viste 
at denne besparelse var opnåelig. 

Om beredskabet blev det fremført at bemandingen er tilpasset, så der altid er personale 
på en færge (Femøsund), der hurtigt kan sejle hen hvor behovet opstår. 

Ved yderligere interesse for økonomien kan man se regnskabet i referatet fra teknisk 
udvalgsmøde. Ø-kontaktudvalgsmøderne drøfter disse forhold. 

Borgermøderne 

De 2 små møder om foreningsarbejde og færger i fremtiden var rigtig gode og med god 
energi. 

Bosætning 

5 færre bor på Fejø end ved opgørelsen for et år siden, aldersgennemsnit er 52 år. 

Arrangementer med nytilflytterne og lægerne fik ros. 

Borgermøde i år kan bl.a. omhandle flexboliger. Der er solgt 10 boliger i det sidste år, som 
var helårsbeboelse, af dem er 4 blevet flexboliger. Der er mangel på boliger op til ca. 700-
800.000 kr. 

På de tomme grunde kan der medfølge en byggeret.  

Turismestrategi 



Ø-hop med den nye færge til alle 3 øer er en kompliceret logistikopgave. Udspil forventes 
senere i sommer. 

Ø-kontaktudvalget  

2 personer er trådt ud og erstattet af nye medlemmer. Indtil andet besluttes, vil det være 
bestyrelsen der supplerer ø-kontaktudvalget. 

Aktivitetsudvalget  

Området ØASEN i Vesterby er færdigt og velbesøgt. Der er talt op til 20 personer, som på 
en gang trænede i redskaberne. Grillen mangler færdiggørelse. Tak til alle, der har med 
medvirket. 

Forslag fra Lene Pia om at benytte træningsområdet til holdtræning. Der arbejdes videre 
med den idé, blandt relevante personer. 

Nye læger  

Fint borgermøde og vellykket proces. 

Øposten  

Ligger nu hos købmanden. 

Beretningen godkendt 

 

4. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB  

Regnskabet godkendt 

5. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT 

Nuværende kontingent fastholdes 

6. INDKOMNE FORSLAG     

Ingen 

7. VALG AF 5 BESTYRELSESMEDLEMMER 
På valg er Anne-Grethe Laursen, Vagn Kjær-Hansen og Lene Højer. Blev genvalgt. 

Bestyrelsen siger farvel til Kasper Tøgern og Jesper Juul Andersen - Kasper da han ikke 
længere har ejendom på øen og Jesper fordi han i en periode bor i Spanien. Bestyrelsen 
opstiller Gitte Søby og Finn Iversen som nye bestyrelsesmedlemmer. Valgt, ingen andre 
forslag. 
(Torben Løvenstein og Marie Raunkjær blev valgt sidste år og fortsætter til 2022). 



8. VALG AF 2 SUPPLEANTER 
Bestyrelsen indstiller Mette Morell og Lene Pia Madsen som suppleanter. Valgt, ingen 
andre forslag. 

9. VALG AF 1 REVISOR 
Inge Larsen er på valg som foreningens ene revisor, og bestyrelsen indstiller hende til 
genvalg. Valgt, ingen andre forslag. (Jan Normann Petersen er valgt sidste år og 
fortsætter til 2022). 

10. VALG AF 1 REVISORSUPPLEANT 
Bestyrelsen indstiller Lone Hannecke som revisorsuppleant. Valgt, ingen andre forslag. 

 

11. EVENTUELT (herunder kan ikke træffes beslutninger) 

Kort orientering fra Finn Iversen om Havneprojektet i Dybvig, med LAG-midler, 
konsulenter, arkitekter og ingeniører tilknyttet fra kommunen samt brug af bygninger på 
havnen. Senere kommer mere information samt plancher og skitser, rapporter mv. måske i 
det gule pakhus. 

Lolland kommune er aktiv i forbindelse med finansiering af forprojektet. Senere kommer 
diverse fonde i spil, herunder Nordea og Realdania indover med det bidrag til det store 
beløb til hele havneprojektet. Der arbejdes på en Facebook-gruppe, hvor alle opfordres til 
at like opslag for at få så meget synlighed om projektet som muligt. 

Alt i alt et konkret og troværdigt projekt. 

Birthe Rasmussen spurgte om tiltag i Vesterby havn er med i projektet, da mange ting er 
nedslidte. Det blev nævnt, at Vesterby er en færgehavn som drives af kommunen. Alle 
opfordres til at påvirke interessenter i kommunen ved forskellige lejligheder.  

Formanden takkede for fremmøde samt afgående medlemmer, dirigent og referent. 

 

 

________________  ____________________ 

Gitte Søby    Søren Post 

Referent   Dirigent 

 


