
 

 
 
 
Kære femøbo og femøven  
  
Det er tid til at forny medlemskabet af Beboerforeningen og abonnement på Talerøret 

 

Femø Beboerforening har brug for så mange medlemmer som overhovedet muligt. Som alle nok 
er klar over, har vi i øjeblikket mange vigtige opgaver at tage vare på. Aktuelt bruger vi fx mange 
kræfter på at arbejde for en tilfredsstillende færgedrift. Her og i alle andre vigtige forhold har det 
stor betydning, at hele øen bakker op og står sammen - også gennem så mange medlemmer i 
beboerforeningen som muligt. 
 
 

Du kan vælge følgende (alle priser gælder for et år): 

1. Medlemskab af Femø Beboerforening - inklusiv gratis abonnement på Talerøret: 200 kr. 
pr. person 

2. Abonnement på Talerøret (uden medlemskab af FBF): 125 kr. 
3. Tillæg: forsendelse af Talerøret til en udenøs adresse: 125 kr.  

         4.   Et Fadderskab til Talerøret:100 kr.  
 

Alle, som er fyldt 18 år, og som er ejer af fast ejendom på Femø eller tilhører ejerens husstand eller som 
er fastboende på Femø, kan blive medlem af Femø Beboerforening. 
 
Sådan gør du 

Vi har fået et nyt regnskabssystem og skal bruge følgende oplysninger fra dig/jer:  

• Din mailadresse  
• Dit navn og evt. tlf. nummer  
• Din adresse på Femø  
• Din boadresse, hvis denne ikke er på Femø 

 

Oplys venligst om du ønsker: 1. medlemskab inkl. Talerøret eller kun abonnement på Talerøret,  
                                                2. forsendelse til udenøs adresse 
           3. fadderskab til Talrøret 
  
Send oplysningerne til vores kasserer på mail kasserer@femo.dk, som så vil returnere med en 
faktura på det ønskede. Hvis du ikke har mail, kan du aflevere dine oplysninger til Beatrice Linnet 
Michelsen, Damstrædet 50, Femø.  
  
Vi ser frem til at høre fra dig!  
   
Venlig hilsen  
  
FBF  
Beatrice Linnet Michelsen  
Kasserer  

Femø Beboerforening 

CVR 29866600 

Konto Arbejdernes Landsbank 5359 0244817 

Kasserer Beatrice Linnet Michelsen 

Damstrædet 50  4945 Femø 

Mail  kasserer@femo.dk 

Tlf. 4280 7480 

mailto:kasserer@femo.dk

