
Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening den 27. sept. 2016 

Hos: Conni 

Afbud: Peter, Per Arne  

1. Underskrift af referat. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Meddelelser: 

- Fur nyt (Conni): møde udsat.  

-FFF (Laurs): Træskibssejlads: Opgaverne var ok og vi synes vores del forløb planmæssigt. 

-Fur udviklingsråd: Intet nyt. 

-Ø- udvalget (Dorte): Planlagt møde er udsat. Stadig intet nyt ang. mobilmaster. 

-Landsbyudvalget kreds 6 (Laurs): Der har nu været møde. Punkter, der vedrører Fur var 

omkring to projekter taget op i Fur Udviklingsråd: Kreativ entreprenørskab og lokale 

fødevarer. Desuden er der lavet ansøgning om indkøb af elcykler til Fur Turistforening. 

Per Arne, Laurs og John Bertelsen har været til møde/oplæg i Nautrup omhandlende ”det 

frivillige arbejde i landdistrikterne”. 

- Sammenslutningen af danske småøer (Dorte): Intet nyt siden sidst. Der er 

Repræsentantskabsmøde i Odense den 5. november – Per Arne og Dorte tager med. 

- Innovation Fur (Erik): Har snakket med Gitte Vad Thybo fra EnergiMidt ang. afslutning og 

tilbagemelding omkring energiprojektet på Fur, men der er ikke umiddelbart yderligere 

planer om dette. De involverede er velkomne til at henvende sig, hvis de ønsker at vide 

mere. Der arbejdes i stedet på at udbrede erfaringerne fra Innovation Fur til resten af 

kommunen. 

- Branden (Laurs/Dorte): Ang. fyraftensmøde omkring ideer til forskønnelse af området ved 

Branden, vil vi forsøge at samle det, der allerede er arbejdet med og tage kontakt til 

kommunen ang. deltagelse. Punktet tages op igen på næste møde. 

4. Fur ø – arena (Laurs): Vi har mistet 2 borde-/bænkesæt – Laurs har fundet det ene. Smeden 

har repareret målene på multibanen og Laurs har lavet småreparationer. Sandkassen 

trænger også -  vi ser på det til foråret. Bent sørger for at pumpe i søen bliver udskiftet. 

Ellers ser alt rigtigt fint ud og stor ros til Bent som passer området. Arenaen lukkes sidst i 

efterårsferien, søndag den 23. oktober, hvor vi mødes kl. 16.  

5. Hjemmeside/facebook: Erik og Peter arbejder videre. 

6. Evt.: Intet 

7. Punkter til næste møde: Fyraftensmøde vedr. Branden. Generalforsamling. 

8. Næste møde den 15. november hos Per Arne 

                                  


