
Bogø Lokalforum 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober 2021 

Deltagere: Thine Toft, Anders Klog, Thorstein Pjetursson, Marc Vinnergård, Yassin 

Barfod og Benny Knudsen. 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst                Økonomi 

Nabohjælp 

2. Generalforsamling 

3. Oprettelse af frivillighedsgruppe 

4. Oprettelse af grejbank 

5. Skåningebroen  

6. Bogø fyr 

7. Eventuelt 

 

 

1. Alle formaliteter er nu på plads, så vi kan overtage formuen fra Lokalrådet og få 

tilskud fra kommunen. 

Prisen for opsætning af fire nabohjælpskilte er 3.400 kr. Thine søger beløbet hos 

kommunen. Marc og Yassin tager sig af det praktiske. 

Der afholdes orienteringsmøde om nabohjælp onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19 

i Forsamlingshuset. Politiet kommer til stede og fortæller om systemet. 

 

2. Der afholdes generalforsamling onsdag den 17. november 2021 kl. 19 i 

Forsamlingshuset.  

Bestyrelsen består af op til 9 personer. Vi er 6 og sigter mod at komme op på 9. 

Der er kun en kvinde i den nuværende bestyrelse. 



3. Vi vil oprette en frivillighedsgruppe af personer, der står til rådighed som 

hjælpere i forbindelse med arrangementer i øens foreninger. Anders er tovholder 

på projektet. 

4. Vi vil oprette en grejbank. Øens foreninger ligger inde med mange materialer, 

som andre kan have glæde af. Thine vil skabe overblik over, hvad der findes.  

5. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen for Skåningebroen blev der fra 

kommunens side stillet i udsigt, at der kunne oprettes en opfølgningsgruppe. Vi 

tager ingen initiativer i sagen; men vil støtte andre, der eventuelt er interesserede 

i at oprette en gruppe. 

6. De frit tilgængelige arealer ved Bogø fyr er blevet indskrænket betydeligt. Vi er i 

dialog med kommunen med henblik på retablering. 

7. Der blev på mødet med foreningerne ytret ønske om oprettelse af en 

spejdergruppe på Bogø. Lokalforum er indstillet på at støtte, hvis forældre eller 

andre tager initiativ. 

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 19. januar 2022 kl. 19 hos Benny. 

 


