Beretning 2016 – 17 Femø Beboerforening.
Vi startede lige efter sidste generalforsamling med at gennemføre det vedtagne klubhusprojekt, med
restaurering af Det Gamle Klubhus.
Det blev gennemført med en rigtig stabil flok af Femøboere og fritidshusejere, som var med i de 2 / ½
måned, det varede at udføre dette.
Ud over dette, fik vi også opført 2 sheltere, som også en god flok deltog i at fremstille og opføre.
Budgettet til alt dette holdt meget fint, så nu venter vi bare på en masse overnattende gæster, ud over de
kurser, som er planlagt i bygningen.
Det var en rigtig god oplevelse, med alle de Femøfolk, som deltog i alt dette.
Ole Smed har desuden lovet, at han uden beregning monterer brusere i begge rum, inden sæsonstart.
Og når vi er ved shelterne, er det ved at blive aktuelt, at vi får to sheltere mere ude ved vores kyst, med
stor velvillighed fra et par lodsejere, som har sat plads til rådighed for dette projekt.
Tak til Flemming Jensen, Henrik Rasmussen og Jazzbestyrelsen.
Disse 2 sheltere bliver finansieret af den pulje på ca. 17 mill. Som Lolland – Falster har fået fra Nordea
Fonden, og det er Lolland kommune der står for div. ansøgninger, vedr. strandbeskyttelseslinje m.m..
Dette projekt er en del af et projekt, som bliver kaldt Naturlandet Lolland-Falster.
Annelise og Niels Svensson, har i det forløbne år gjort et stort stykke arbejde, for at skaffe penge til endnu
en ny skulptur til Femø, og det er lykkedes rigtig godt.
Den bliver indviet på vores kommende turismens dag, og vi glæder os meget til at se den på sin plads i
Anlægget.
Der er også søgt tilskud til restaurering af ”barkkedlen”, på engen ud for Andemosen, og den er blevet rigtig
fin.
Eventyrstrædet, hvor der huserer en masse eventyr figurer, er igen i år blevet udvidet. Det er en rigtig
positiv ting at have som nabo til det nyrestavrerede klubhus.
Og som noget helt nyt er pilene blevet stynet, så man ser det hele meget bedre.
Vores Talerør på Femø, havde 20 års jubilæum i år, men det viste sig at der var lidt usikkerhed, i stil med
Tante Møges 90 års fødselsdag, da der på et tidspunkt i forløbet var 2 år i træk, med samme
årgangsnummer.
Vi var også nogle stykker, som deltog i årsmødet i Lolland Turistråd, som foregik på et par dobbeltture med
færgen Tårs - Spodsbjerg.
I den forbindelse fik vi valgt Annelise som øernes repræsentant i Turistrådet.
Vi har i øvrigt deltaget i flere fællesarrangementer, vedr. fælles turistbrochurer for øerne og Lolland –
Falster.
Vores turismedag i 2016 var igen en stor succes, hvor vi indviede ovennævnte klubhus og sheltere, og med
Henrik Høegh som taler og snoreklipper.
Turismens dag 2017, bliver med Holger Schou Rasmussen som taler, ved indvielsen af vores kommende nye
skulptur.
Vi havde en aftale med færgeledelsen om ekstra færger på dagen, og det virkede rigtig godt.

Vi afholdt igen i år et julemarked i præstegården, som både gav penge i kassen, og hyggestemning, med
gløgg og æbleskiver.
Der har igen – igen været røre om vores færge, med ønske om besparelse.
Det hele endte med, at vi skulle finde en afgang, som vi kunne tage ud af færgeplanen i 2/½ måned, i januar
– marts måned.
Og for at undgå reducering af sejlplanen hele året, gik vi med til en 5 % forhøjelse af taksterne hele året.
Det kan jo selvfølgeligt lyde lidt mærkeligt, når der samtidig bliver givet ekstra tilskud til Den Blå Landevej,
men det er jo 2 helt forskellige ting.
Vi har i året fået et endnu tættere samarbejde med Femø Jazz , og Chris fra Beboerforeningens bestyrelse,
er nu også kommet med i Femø Jazz bestyrelsen.
Der var en god flok fra Femø, som tilbød deres arbejdskraft i baren, i teltet på Jazz-pladsen, i løbet af ugen
under Jazzfestivalen.
Det gav også lidt ekstra penge, i Beboerforeningens altid slunkne kasse.
Så jeg tror, at det er et rigtig godt samarbejde, for begge parter.
Samtidig har vi jo et samarbejde med idrætsforeningen, om at deles om havnerengøringen i Jazzperioden.
Og det giver også for vores vedkommende, et tilskud til klubhus projektet.
Vi fik i året Fibia internet rundt på Femø, og det blev lagt ind hos en god del af øboere og fritidshusejere.
Det har desværre været en svær opgave, at få det ud til alle, som ønsker dette fibernet.
Men det ser mere lyst ud, efter at der er lavet en pulje i seas nve, som skal sikre, at yderområderne også
kan få en god net-forbindelse.
Der er en del på Femø, som laver ansøgninger til denne pulje.
Vores fælles Sct. Hans aften var rigtig god i den tid den varede, inden de højere magter sendte en kraftig
tordenbyge ind over området.
Derefter tog det ikke mange minutter før hele pladsen var ryddet for mennesker.
Ikke engang Annis forberedte æbleskiver blev spist.
Vi har på forhånd, bestilt bedre vejr til i år.
Det har været en lang proces med etablering af solceller på Det Gule Magasin.
Der har næsten været alle ”de sten på vejen” som man kunne frygte, men det er endelig lykkedes at få det
færdig.
Søren Schmidt har gjort et meget stort stykke arbejde med dette projekt, som endelig kan meldes færdig.
Vi kan nu bare glæde os over den strøm, som begynder at løbe ind til vores havnehøker, som en hjælp til
bl.a. hans kølemontre i den varme sommer, som vi alle venter på.
Tillykke til Bo og Sussie, med denne hjælp på vejen.
Vores Gule magasin er i mellemtiden blevet erklæret bevaringsværdigt, og det betyder så at vi ikke må gøre
noget som helst ved murværket, andet end afrensning, filtning og maling.
Vi vil undersøge hvad vi evt. kan søge penge til, og om der findes en behandling, som holder lidt længere,
en det malerarbejde, som vi hidtil har lavet hvert år.
Men enhver form for beklædning / op pudsning er ikke en mulighed, som vi vil få lov til.
Alt hvad der skal laves for fremtiden, ud over en gang maling, skal kommunen ansøges om.

Vi har desværre i år fået reduceret vores buskørsel på Femø.
Vi kæmpede meget for det, og det som er tilbage, var det som vi havde mulighed for at bevare.
Ud over de planlagte ø-kontakt møder og fartplans møder, har vi som noget nyt, også fået gang i nogle
samarbejdsmøder mellem færgeledelse, personale og ø-repræsentanter.
Vi har kun nået at have et enkelt møde af denne slags, som ca. vil være kvartalsvis.
Vi var nogen stykker som tog ind til Christiansborg, for at deltage i høring om Den Blå Landevej.
Det var en positiv oplevelse, da det ser ud til at dette vil være opnået allrede i 2019.
Det eneste minus er, at det foreløbig ikke er planlagt, at det kommer til at omfatte selve skoleferien.
Men det bliver der arbejdet videre med fra Ø-sammenslutningens side.
Fejø har en sag kørende, vedr. hjemme hjælp senere på dagen, end det er tilfældet nu på øerne i det hele
taget. Vi er med på sidelinjen, og følger meget med i hvordan det går med det.
Hvis det bliver afgjort at det skal ændres, vil det jo nødvendigvis, være noget der gælder alle øerne.
Der har også været en arbejdsdag vedr. beskæring af ”Pærealleen” på Kongevejen. Det var en meget stor
succes, med utrolig mange hjælpere på denne dag, og der er flere ting i ”støbeskeen”, vedr. sådanne natur
forbedringer på øen. Lodsejeren Ole Jacobsen, har efterfølgende sagt, at han vil plante ny pæretræer, hvor
der mangler træer i denne alle.
Og endelig har vi fået vores eget postnummer 4945 tilbage. Vi fik muligheden for at søge om dette, efter et
postforlig.
Og efter en underskriftindsamling på Femø, som gav 100 % tilslutning, kunne vi endelig fejre dette med en
reception, hvor det meste af ”verdenspressen” deltog.
Knud Henriksen, som har arbejdet for dette postnummer i mange år, fik endelig sit ønske opfyldt.
Til sidst en stor tak til den samlede bestyrelse og suppleanter, som i årets løb har lavet et stort stykke
arbejde, på mange områder.

På bestyrelsens vegne.
Jørgen Larsen
Formand Femø Beboerforening.

