
Referat fra møde med Esbjerg Kommune og Mandø Fællesråd d. 16.8.2017. 

 

Deltagere: 

Esbjerg Kommune: Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen, Miljøchef Christina Føns, Drifts- og Anlægschef 
Morten Andersson. 

Mandø Fællesråd: Claus Christensen, Preben Jørgensen, Karin Fredskild, Margit Knudsen, Frede Nielsen og 
Birgit Pedersen 

Desværre var der sket nogle misforståelser omkring mødetidspunkt, hvorfor mødet blev ret 
sammenpresset. 

Følgende blev dog drøftet og besluttet: 

1. Ø – Pedel. 

Punktet blev drøftet atter engang med baggrund i Mandø`s store ønske om at trække kommunale opgaver 
til øen. Esbjerg Kommune har udarbejdet notat om sagen, som Fællesrådet havde flere kommentarer til. 

Anbefalingen fra forvaltningen er, at vi afventer det igangværende Naturfondsprojekt med henblik på evt. 
opgaver, der kan indgå i jobbet.  Det blev aftalt, at Mandø Fællesråd hurtigst muligt kan udarbejde 
ansøgning til Esbjerg Kommunes budgetlægning, så det kan indgå i Budgetforhandlingerne for 2018. 

2.  Opgørelse over anvendelsen af §20 – midler/Ø – Tilskud. 

Esbjerg Kommune vender tilbage med opgørelse. 

Kommunen får et mindre Ø-tilskud fra staten som en del af finansieringen gennem tilskud og udligning. 
Tilskuddet er beregnet ud fra antal indbyggere. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er begrundet 
i de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen. 
 

3. Legeplads. 

Mandø Fællesråd har fået private midler til etablering af ny legeplads på areal ejet af KlithusMandø. 
Fællesrådet anmoder om støtte fra Esbjerg Kommune til årligt tilsyn og forsikring, i alt ca. 3.500 kr. /år. 
Fællesrådet indsender hurtigst muligt ansøgning herom. Fællesrådet vil desuden ved ansøgning om ø-pedel 
pege på behov for daglig tilsyn og vedligeholdelse af pladsen. 2 gange/år vil Fællesrådet vedligeholde 
legepladsen med frivillig hjælp. 

Udgiften blev ikke optaget i det nyligt vedtagne budget. 

4. Trafik gennem Mandø By. 

Mandø Fællesråd gjorde opmærksom på det stadig voksende problem med kørsel gennem byen, især med 
de store traktorbusser på Mandø Byvej og Vestervej, ligesom kørsel over klitterne bekymrer os. Vejen fra 
Stormflodssøjlen og ud er privat men offentlig fra Vestervej til søjlen. Fællesrådet gjorde atter engang 
opmærksom på det store ønske om en bynær P- plads og vej øst om byen. Begge parter håber, at det 
igangværende Naturfondsprojekt kan indeholde en P-plads der kan opfylde fællesrådets behov og 
naturprojektets behovsådan.  
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5.  Eget postnummer. 

Det er muligvis ikke muligt at gennemføre en afstemning, sammen med kommunalvalget, som oprindeligt 
planlagt, grundet logistik, da det skal foregå en separat stemmeboks. Der arbejdes på, at Esbjerg kommune 
fremskaffer lister over stemmeberettigede og fremsender disse til fællesrådet, der såledesevt. selv kan stå 
for afstemningen, såfremt det ikke kan lade sig gøre sammen med kommunalvalget. Fællesrådet bliver 
kontaktet af Esbjerg Kommune om det videre.   

6. Kommunalt tilskud til Ø – sammenslutningens generalforsamling 2018. 

Kommunen så gode muligheder for at yde et tilskud i størrelsesorden 10-15.000,-. Enten via 
budgetforhandlingen eller via forskellige støtteordninger. 

7. Tilskud til kontingentbetaling til Ø – Sammenslutningen fra 2018 og frem. 

Mandø Fællesråd har de sidste år modtaget et årligt tilskud på 3.000 kr. Fællesrådet laver ny ansøgning 
gældende for de næste 4 år. 

8. Offentlig transport til Mandø. 

Esbjerg Kommune støtter arbejdet på at sikre offentlig transport til øen.  

 D. 6.9 holder Esbjerg Kommune møde med politi og Sikkerhedsstyrelsen omkring 
trafikforholdene til og fra Mandø. Såfremt Fællesrådet har nogle punkter, vi ønsker skal indgå i det, er vi 
velkomne til at indsende disse til Christina. Fællesrådet orienterede om revidering af loven omkring gods- 
og persontransport til øer, en lov, der skal revideres til efteråret. Materiale herom fremsendes til 
kommunen. Løsning på kort sigt kunne være Flextrafik, hvilket Esbjerg Kommune vil undersøge. 

Esbjerg Kommune har kontaktet Sydtrafik og meldingen er, at flextrafik ikke kan tilbydes på 

Mandø. Da kørslen er afhængig af tidevandet kan kørslen ikke indgå i et automatisk 

planlægnings set-up som den øvrige flextrafik. 

 

9. Lagerbygning ved Vester Vedsted. 

Fællesrådet orienterede om projektet, hvor det er lykkedes at skaffe fondsmidler til fælles lagerbygning, så 
godstransport kan opbevares samlet og på køl, inden transport til øen. Fællesrådet ser igen sammenhæng 
med ansættelse af ø- pedel, som kunne have opgaver med varetransport. 

10. Forslag til Kommunalplan 2018-30. 

Esbjerg Kommune har sendt ovennævnte i høring.  

Det punkt nåede vi ikke. Efterfølgende orienterede Esbjerg Kommune Claus Christensen om, at det var 
muligt for Fællesrådet at indgive bemærkninger til kommuneplanforslaget, så vil vi se på muligheden for 
ikke at overføre området til byzone.  

 

Referent Birgit Pedersen, Mandø Fællesråd 
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