Referat 29.7.2018.
Deltagere: Claus, Frede, Karin, Margit, Preben og Birgit

1.
Opfølgningsmøde med Esbjerg Kommune.
Møde med drifts- og anlægschef Morten Anderson d. 9.8 kl. 12.30 – 14.30, Frodesgade i Esbjerg.
Claus, Preben og Birgit deltager. Vi gennemgik punkterne i referat fra møde med kommunen 22.6.
2.
Legepladsen.
Vi afventer afslutningsmøde – Birgit har rykket for dato.
Forinden mødes arbejdsgruppen på legepladsen og gennemgår de enkelte elementer.
3.
Økonomi – Sct. Høns.
Margit gennemgik regnskabet. Overskud på ca. 10.000 kr.
4.
Økonomi – Ø – Generalforsamling.
Margit gennemgik regnskabet. Overskud på ca. 16.500 kr, fordi Esbjerg Kommune mere end fordoblede
deres tilskud fra de lovede 15.000 til 32.000 kr. Der resterer max udgifter på 3.000 kr.
5.
Lagerbygningen.
Solceller og køleanlæg afventer. Claus drøfter afregningsmodel med styregruppen. Vi foreslår at der
afregnes pr. gang.
6.
Naturprojekt.
Vi har bedt om statusmøde med Nationalparken og Esbjerg Kommune og alle fra Mandø involverede. Der
er indkaldt til møde 8.8 kl. 8.00 – 9.00 på B&B men tilsyneladende er kun Fællesrådets 3 deltagere inviteret.
Karin retter henvendelse til Peter Såby, Nationalparken.
7.
Byrådets besøg 25.8.
Claus rykker kommunen for program.

8.
Byforskønnelse.
Birgit orienterede om planlagt inspirationstur til Højer – vi foreslår, at det afholdes en hverdag fra kl. 15.00.
9.
Facebook.
Fællesrådets facebookside bruges flittigt af alle med tilknytning til øen. Der har været overvejelser om
fælles facebookside med Mandøforeningen og Museet. Vi foreslår, at vi øverst på vores side henviser til, at
siden også referer nyt fra de 2 foreninger og samtidig kan deres hjemmesideadresser ligge der.
Birgit arbejder videre med dette.
10.
Vedligeholdelse af Strandvejen, generel færdsel og ophold i klitterne og overnatning i autocamper i det
fri.
Punkterne drøftes med Esbjerg Kommune – se punkt 1.
11.
Evt.
Problemer med opbevaring af affald udenfor container. Claus arbejder videre med det.

Og så var der ellers grillmad for bestyrelsen med påhæng!

Referent Birgit

