
Bestyrelsens beretning juli 2020 – juni 2021 

Her kommer bestyrelsens skriftlige beretning, som vil blive suppleret mundtligt til Femø 

Beboerforenings generalforsamling, som afholdes d. 26. juni kl. 10 på Femø Kro/Kursuscenteret. 

Igen i år har vi ikke kunnet overholde vedtægterne og afholde generalforsamling i marts eller april 

på grund af corona pandemien. På trods af corona pandemien har vi fået udrettet en del på Femø 

siden sidste generalforsamling. Det er ret vildt at tænke på, at vi ikke havde en løsning på 

købmandssituationen, og at vi ikke vidste, hvornår det første spadestik til Stenbideren ville blive 

taget. Det har været et krævende og morsomt parallelløb med de to store projekter på 

havneområdet. Bestyrelsesmedlemmer og mange frivillige har opdaget, at fritid er den tid, hvor 

arbejdet ikke stopper til en bestemt tid. Men arbejdet bærer lønnen i sig selv, når det lykkes. 

Stenbideren er blevet en superfin bygning, som nu skal fyldes med aktivitetstilbud og glade 

mennesker. At sidde i fællesrummet og kigge ud over havet er bare skønt.  

I referatet fra sidste års generalforsamling er jeg citeret for at rejse spørgsmålet: ”Hvordan bliver 

Det Gule Magasin bæredygtigt?” Det har været en meget intens proces at få etableret selve butikken 

for fondsmidler og få oprettet andelsforeningen Femø Havnehøker (FHH) – som i øvrigt holder 

generalforsamling i morgen. Der er nu helt klare linjer mellem FBF, som ejer Det Gule Magasin 

(DGM) og alt inventar, og FHH som lejer DGM og driver butikken med ambition om at gøre den 

bæredygtig på flere parametre. Vi håber, den store opbakning, som vi har oplevet undervejs i hele 

processen fra både femøboere, fritidshusfolk og Femø venner, vil vare ved. 

Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden og været enige om ikke at involvere foreningen i 

nye, store projekter, før de tre igangværende var i hus. Altså Stenbideren, Havnehøkeren og 3Ø 

projektet. 3Ø projektet, som skal styrke turismesamarbejdet på tværs af Askø, Fejø og Femø, blev 

forsinket pga. corona uvished, og pludselig havde alle turismeaktører hænderne fulde, så projektet 

kom først rigtigt i gang efter højsæsonen.  

Sommeren 2020 bragte med gratis færger massevis af turister til alle småøer. Efter nærmest at have 

været gået i dvale i den første coronaperiode, måtte alle turismeaktører op på mærkerne for at alle 

gæster kunne få så god en oplevelse som muligt. Nogle ”huller i osten” – som turismekonsulenten 

udtrykker det - blev meget synlige, f.eks. manglen på offentlige toiletter, da toiletterne i 

sejlerbygningen blev reserveret til sejlerne og beordret aflåst af Femø Havns ledelse. Basisfaciliteter 

som offentlige toiletter, ordentlige cykelveje, skraldespande mm. er kommunens ansvar. Derfor 

benyttede vi lejligheden til at gøre opmærksom på, at Femø nu må have det ventehus med toilet, 

som øen længe har ønsket sig. 

Mange turismeopgaver på Femø løses af få professionelle og mange frivillige. I år skulle vi gerne 

på øen være lidt bedre forberedte og også have gavn af resultaterne og midlerne fra 3Ø projektet.  

Behovet for et turismemøde inden der var åbnet for større, indendørs forsamlinger blev løst ved at 

blive afholdt i Issemosegårds nye tipi. Turismens dag afholdes traditionen tro d. 3. juli med friske 

kræfter som tovholdere. I år indvier vi Lille Strandgård grundejerforenings nye sheltere, som vi 

langt om længe har fået fra projekt Naturlandet. 

 

 



I forbindelse med, at Lolland Kommune afholdt deres august byrådsmøde på Femø, stillede FBF 

spørgsmål om, hvad kommunen ville gøre for at forbedre turismefaciliteterne på kommunens 

småøer, og hvad kommunen vil gøre for at opfylde de konkrete behov på Femø. Vi fik ingen klare 

svar, men har fulgt op på det i Økontaktudvalget, så det nu – sammen med Bådelaugets ønske om 

slæbested - er med på Teknisk Udvalgs anlægsliste ved de igangværende budgetforhandlinger. For 

at det bliver prioriteret, skal vi ”slå på stortromme”, så vi har fået udarbejdet en Femø Havn 

udviklingsplan af arkitektfirmaet ”By og landskab” på baggrund af forslag fra bestyrelsen og 

godkendt og revideret på et havnemøde med aktiv deltagelse af mange interesserede. Behovet for 

adgang til mere end ét offentligt toilet på havnepladsen må løses for i år. 

 

Selv om træerne ikke vokser ind i himlen, er vi jo i et valgår, og generelt er det tydeligt, at Lolland 

Kommune har fået bedre øje for småøernes potentialer end de tidligere har haft. Det har konkret 

givet sig udslag i indkøbet af afløserfærgen ”Smålandshavet”, som først og fremmest skal betjene 

Askø. Det er en kæmpe fordel at undgå særplaner ved værftsophold, den lille færge giver mulighed 

for øhop og borgmesterens udtalelse om, at ”det skal være muligt at bosætte sig overalt i kommunen 

og samtidig kunne passe arbejde og skolegang” giver håb for det fremtidige samarbejde med 

kommunen. 

 

I samarbejde med SADS forsøgte vi at få overtalt Region Sjælland til, at de ældre og mest sårbare 

kunne blive vaccineret mod Covid-19 hjemme på øen – og gerne hele øens befolkning i samme 

omgang. Forslaget blev ikke til noget i første omgang, men som bekendt på et tidspunkt, hvor 

størstedelen allerede var vaccineret. Mulighed for kviktest på øen er blevet etableret i et godt 

samarbejde med Region Sjælland og Falck. 

Som der står i en af flere bøger udgivet i anledningen af Kvindelejrens 50 års jubilæum, har 

Kvindelejren været med til at sætte Femø på landkortet. At der stadig eksisterer en kvindelejr på 

Femø, er noget helt særligt. Jubilæet vil blive fejret på forskellig vis hen over sommeren. Femø 

skænker Kvindelejren en jubilæumssten, som vi skillinger sammen til i fællesskab. Håbet om, at 

Femø Jazz kunne gennemføres i år, brast desværre til sidst, så alle forventningsfulde Femø jazz folk 

nu må se frem til 2022. 

Det øgede, positive fokus på småøerne såvel nationalt som lokalt fører meget godt med sig. Det går 

strygende med hussalget, vi siger hjertelig velkommen til alle nye folk på Femø, både fastboende og 

fritidshusfolk. Det er dejligt at opleve den virkelyst og de mange, nye initiativer, som er i gang, og 

mange ”nyes” lyst til at engagere sig i øens mange frivillige opgaver.  

TAK til alle for godt samarbejde, hjælpsomhed og imødekommenhed. 

Femø Beboerforenings bestyrelse, maj 2021. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


