
Referat fra bestyrelsesmøde d. 23.9.2018. 

Deltagere: Claus, Frede, Karin, Margit og Birgit 

 

1. 

Referat fra sidste møde 29.7/Godkendt 

Claus udarbejder fremover en løbende liste over aktive arbejdsopgaver med navn på ansvarlig. 

2. 

Punkter fra sidst: 

2.1 

Engfugleprojekt: 

Referat fra infomøde 8.8 blev gennemgået. 

Møder afholdt i Naturgruppe + Erhvervsgruppe.  

Møde i Smart Island, Slow Living d. 24.9.  

Referater rundsendes, når modtaget. 

Styregruppemøde i okt. Der arbejdes på borgermøde i starten af 2019. 

2.2 

Opfølgningsmøde med Esbjerg Kommune 9.8: 

Kortlægning af problemer med regnvand/Claus og Frede 

Kommunen rykkes for tilbagemeldinger på div. forhold/Claus 

Bebyggelser i klitterne: Kommunen udleverede kort og har orienteret de berørte. Vi kan ved henvendelser 

oplyse, om man er berørt og kan om ønsket formidle kontakt til andre berørte. 

Ø-Pedel: Claus og Preben laver oplæg 

Nyt møde 29. november 

2.3 

Ø – Sammenslutningens generalforsamling 2018 

Regnskab afsluttet. De resterende 3.000 kr er udbetalt 

2.4 

Legeplads 

Der er fortsat mangler og vi overvejer nu at stoppe samarbejdet med Mads Vejrup og selv færdiggøre 

legepladsen. (Sidste nyt: Dagen efter gik Mads Vejrup i gang og der arbejdes på afsluttende møde næste 

uge) 



Det overvejes at indkøbe ny pumpe beregnet til legepladser. 

Kommunen har afsat midler på 2019 budget til igen at betale forsikring og eftersyn 

2.5 – udgår 

2.6 

Byforskønnelsesprojekt 

Møde 24.9. Planlagt møde 23.8 blev aflyst og det begynder at presse på med inspirationstur til Højer. 

2.7 

Lagerbygningen 

Gennemgang tirsdag med elektriker så solcelleanlæg + køleanlæg sættes i drift. Der resterer maling 

indendørs.  (Sidste nyt: De sidste penge er modtaget) 

2.8 

Facebook og hjemmeside 

Ros til Preben for info vedr. Låningsvejen 

Birgit får aftalt møde med Preben, Marie og Birgit vedr. overdragelse af Hjemmesiden 

Mandøforeningen og Museet er tilbudt synlighed på facebook -forside/Birgit 

2.9 

Byrådet på besøg 

Besøget d. 25.8 blev aflyst af kommunen pga. for få deltagere. Økonomiudvalget overvejer at komme i 

stedet. Claus kontakter dem og foreslår april 2019. 

3 

Indkomne punkter 

3.1 

Halvårsregnskab/afventer næste møde 

3.2 

Offentlig transport 

Behandlet under punkt 2.2/Claus rykker kommunen for tilbagemelding 

3.3 

Bosætning 

Jørgen Nielbæk har henvendt sig ligesom Ø- Sammenslutningen har nyt projekt ang. emnet. Vi har ikke 

ressourcer til at indgå aktivt i projektet men vil følge det og lære af erfaringerne. (Sidste nyt: Esbjerg 

Kommunen vil kontakte SadS`s nye projektansatte for samarbejde) 



 

3.4 

Foreningsmøde  

Ifølge årsplan skal det afvikles 20.10/Claus og Preben 

Punkterne 3.5 – 3.8 er behandlet tidligere på dagsordenen. 

3.9 

Fuglesamling 

Vi afventer arbejdet med velkomsthus m.m. 

3.10 

Telefon til vandstand 

Claus har rykket for den lovede tilbagemelding. Sommerens usikre prognoser med ændringer med kort 

varsel underbygger behovet yderligere. 

3.11 

Strandrensning 20.10 

Vi starter kl. 10.00 ved borde/bænkesættene. Frede er ansvarlig. Bespisning/Karin  

(Sidste nyt: Frede og Claus melder afbud) 

3.12 

Eget postnummer 

Claus har sendt forespørgsel til Postnord. 

3.13 

Bestyrelseskursus  

Afholdes i SaDs regi 23 – 25.11. Interesserede skal melde tilbage til Claus senest 3.10. 

3.14 

Kystsikring 

Staten har afsat yderligere midler til kystsikring, bl.a. 60 mio til Vadehavet. Claus videresender til 

Digelauget. 

3.15 

Warming – projekt 

Birgit orienterede om et planlagt Warming-projekt på Kann – Rasmussen grunden overfor B&B. 

3.16 



Ø – Repræsentantmøde  

Afholdes 2 – 4 nov. I Odense.  

Udover Preben har vi 2 pladser. Claus deltager. 

4. 

Medlemsnyt: 

Henvendelse til Claus eller Frede, hvis der er problemer med regnvand 

Byggeri i klitterne: Evt. kontakt til Claus 

Strandrensning 20.10 kl. 10.00  

5. 

Kommende mødedatoer 

Der skal indkaldes i god tid. 

 

Referent Birgit 


