Referat fra bestyrelsesmøde d. 22.6.2018.
Deltagere: Claus, Frede, Preben, Johnny, Margit, Karin og Birgit

1. Referat fra sidst/godkendt. Ellen har tilbudt igen i år at lave kartoffelsalat til sct. Høns.
2. Punkter fra sidst til opfølgning/ Birgit mangler at lave indlæg om kontingent og persondataloven.
3. Borgmestermøde 22.6.
Claus, Preben, Karin, Jørgen og Birgit deltog i mødet. Fra kommunen deltog borgmester Jesper Frost
Rasmussen, Direktør Hans Kjær, miljøchef Christina Fønss og Drifts- og Anlægschef Morten Andersson.
Et meget positivt møde. Vi gennemgik de enkelte dagsordenspunkter og afventer nu referat fra mødet.
Vi kan dog orientere om, at Esbjerg Kommune køber grund til p-plads på Midtvej og at de i 2019 budgettet
har afsat 250.000 kr til 4 permanente vejbump på Mandø.
4. Byrådet på besøg d. 25.8.
Hele byrådet med ledsagere besøger Mandø d. 25.8 med start kl. 11.00 fra fastlandet og retur kl. 17.00. Vi
har aftalt med Byrådssekretariatet, at de selv laver aftaler omkring transport og frokost. Miljøchef Christina
Fønss deltager og fortæller om Naturprojektet. Mandø Fællesråd står for planlægning af resten af dagen.
Det er vigtigt for os, at vi får vist mest muligt frem og at det sker med lokale kræfter. Claus og Preben laver
et udkast til program, når vi kender kommunens planlægning.
5. Byforskønnelsesprojekt.
Birgit gav referat fra møde i gruppen d. 21.6. Referat rundsendes, når det er modtaget.
6. Bosætning.
Jørgen Nielbæk har fremsendt forslag om, at vi sætter fokus på øget bosætning, konkret omkring tomme
byggegrunde på øen. Det passer fint med SadS, som netop med deadline 25.8 har igangsat projekt om øget
bosætning. Vi nedsætter en arbejdsgruppe og indbyder andre til at deltage. Claus overvejer at melde sig
som fællesrådets tovholder.
7. Fuglesamling.
Birgit har indhentet 2 tilbud på sprøjtning. Der er stor forskel på pris, hhv. 10.000 og 3.200 kr. Jacob har
vurderet, at der ikke er forskel på det aktive sprøjtestof, hvorfor vi beder den billigste om at udføre
opgaven. Jacob vil fremover kunne tilbyde sprøjtning, når/hvis det skal lægges fast ind. Vi laver indsamling
til Sct. Høns og håber, at kunne få indsamlet det fulde beløb.
8. Sct. Høns.
Vi gennemgik afviklings- og arbejdsplan for arrangementet.
9. Evaluering af Sads generalforsamling
Punktet udsat

10. Medlemsnyt.
Vi orienterer om placering af kommende P – plads og permanente bump.
11. Næste møde
Afholdes i uge 33 eller 34 med grillmad/Claus finder dato hurtigst muligt.

Referent Birgit

