
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 4.4.2018. 

 

Til stede: 

Claus, Frede, Preben, Karin, Margit og Birgit 

 

Ø – Sammenslutningens generalforsamling d. 25 – 27. maj. 

Økonomi: Vi har fået tilsagn fra Esbjerg Kommune på et tilskud på 15.000 kr. Der er egenbetaling min. ved 
festen lørdag aften, ligesom drikkevarer er for egen regning alle dage.   

Alle erhvervsdrivende har ønsket at bidrage til at give gæsterne en god oplevelse og har derfor 
givet os nogle gode priser. 
 
Vi opfordrer værterne til at deltage i de fælles arrangementer. Festen lørdag aften er åben for alle! 

Vi gennemgik programmet: 

Fredag d. 25. maj: 

KL. 17.30: Gæster og værter mødes ved Vadehavscentret og kører i private biler til Mandø. 

Vi henviser til, at man kan besøge Vadehavscentret forinden. Det har desværre ikke været muligt at 
forhandle en nedsat indgangspris, hvorfor der gøres opmærksom på, at entreprisen er 100,00 kr. 

Kl. 18.00: Gæsterne indkvarteres ved værterne. Vi gennemgik listen over værter og er oppe på 46 pladser, 
hvilket forventes at være ok. Endelig tilmelding fra øerne foreligger 18.4.  

Kl. 19.00: Fælles spisning på kroen, som serverer Chili con Carne. Afhængig af økonomien kan der blive tale 
om egenbetaling.  

Karin og Leif Bundesen synger for på nogle Mandøsange – vi håber, at vi kan låne Mandøsangbøgerne. 

Lørdag d. 26. maj: 

Lørdag morgen er der morgenmad hos værterne. Indkvarterede uden værter fordeles hos andre. 

Brugsen forespørges om mulig tilbudspris på rundstykker. 

Kl. 9.30 mødes vi ved legepladsen og tager enten på ø-rundtur med traktor eller spadserer op i klitterne og 
nyder frokosten der. I tilfælde af dårligt vejr rejses Mandøforeningens telt på Mary`s Towt. 

B&B leverer sandwichs. Frede og Preben sørger for øl, vand og vin. 

Kl. 13.00 – 15.00: Generalforsamling på KlithusMandø med kaffe og kage. Alle er velkomne men kun ø – 
repræsentanterne har stemmeret. 

Claus inviterer borgmesteren til at deltage ved åbningen. 

Kl. 16.00: Åbent i møllen og vi håber at museet, landhandlen, redningsstation og kirke også er åbent. 



Kl. 19.00: Spisning og fest på KlithusMandø. Vi foretrækker varm mad og Claus spørger om menuen evt. 
kunne være: Fiskeforret, Karbonader med grønærter og citronfromage. 

Vi har endnu ikke musikken på plads men Karin og Leif vil igen synge for på nogle Mandøsange. 

Kl. 24.00: Festen slutter  

Søndag d. 27. maj: 

Hestevognstur med Mandø Event med morgenmad på vaderne! Vi mødes kl. 7.30 ved Mandø Event. 

 

Sct. Høns. 

Den tidligere borgmester kan ikke holde talen.  

Forslag: Preben Glud fra Ribe Træskibslaug vedr. Karen af Mandø/Birgit spørger 

Birgit rundsender evaluering fra sidste års Sct. Høns. 

 

Projekt Byforskønnelse. 

Benny har fremsat ønske om at indgå i gruppen. Birgit undersøger hos kommunen om ønsket kan 
imødekommes.   

 

Næste møde. 

Ifølge vores årsplan skal vi have møde i uge 17 eller 18 uden bestemt datoangivelse. 

Det volder os lidt problemer, hvorfor det foreslås at udskyde møde til kort forinden Ø – 
Sammenslutningens besøg. Claus afklarer hurtigst muligt.  

Punkter til næste møde: 

Evaluering og opsamling fra generalforsamlingen 

Forslag om hundeposer i byen 

 

Referent Birgit 

  

 

 

 


