
Referat fra bestyrelsesmøde d. 2.12.2018. 

Deltagere: 

Margit, Karin, Johnny, Preben, Frede, Claus og Birgit 

1. 

Referat fra 23.9/godkendt 

2. 

Gennemgang/Opfølgning på punkter. 

2.1: Engfugleprojekt: 

Møde i september i erhverv/turismegruppe + Smart Island – Slow Living 

Referater er rundsendt 

Styregruppemøde d. 17.12 

2.2: Opfølgningsmøde med Esbjerg Kommune: 

Claus, Preben og Birgit var til møde d. 29.11. 

Der blev givet referat, som rundsendes, når det er modtaget. 

Nyt møde d. 4.4. 

2.3: Ø- Sammenslutningens generalforsamling 2018/afsluttet 

2.4: Legeplads: 

Entreprenør forventer at færdiggøre i næste uge. 

Vi ansøger Esbjerg kommune om at flytte hegn fra P – plads ved B&B til fodhegn mellem legeplads og 

Vestervej. 

Indkøb af nye legeting til foråret blev drøftet/Birgit laver økonomisk overslag 

2.5: Sct. Høns 2018: 

Overskuddet blev ca. 5.000 kr/sagen afsluttet 

2.6: Byforskønnelse: 

Inspirationstur til Højer var en succes. 

Nyt møde i januar – gruppen forventer snart at kunne udtage konkrete projekter. 

2.7: Lagerbygning/afsluttet 

2.8: Facebook og hjemmeside: 

Foreningernes navne på forsiden tydeliggøres/Preben 

Hjemmesiden/Birgit blev rykket for overtagelse fra Marie 



2.9: Byrådet på besøg/afsluttet, da besøget blev aflyst 

2.10: Færdsel i klitterne m.m.: 

Kommunen har holdt digesyn på stierne men vi kan konstatere, at ikke alle stier var undersøgt, hvorfor vi 

anmoder om nyt, hvor der deltager lokale. 

2.11: Halvårsregnskab: 

Margit fremlagde et flot opstillet og udførligt regnskab udarbejdet frem til udgangen af nov. 18. 

Vi har pt. et samlet overskud på ca. 48.000 kr. 

Fremover opererer vi med særskilte konti for lagerbygning og fuglesamling. 

2.12: Offentlig transport: 

Flextrafik afviser fortsat. Vi arbejder på løsning a la flextrafik gennem Ø- pedel.  

SadS har sendt forespørgsel til KL ang. kommunens forskelsbehandling af deres borgere. Vi afventer svar. 

2.13: Bosætning: 

Esbjerg kommune har inviteret SadS`s projektansatte bosætningskonsulent med til næste møde i Smart 

Island – Slow Living. 

2.14: Foreningsmøde: 

Årligt møde for formænd og næstformænd i samtlige foreninger skal genoplives.  

Claus og Preben har initiativet vedr. møde i foråret. 

Skal fremover indgå i årsplanen med møde efterår. Vores årsplan sendes med anmodning om fælles 

aktivitetskalender/Birgit 

2.15: Hastighedsbegrænsning gennem byen: 

Esbjerg kommune arbejder på ny skiltning – oplæg blev gennemgået på møde med kommunen. 

2.16: Ø – Pedel:  

Kommunen udarbejder nu nyt budgetoplæg ud fra vores indsendte forslag til arbejdsopgaver.  

2.17: Overfladevand: 

Kommunen besigtiger grøfterne i næste uge – vi deltager. 

2.18: Krav til byggeri i klitterne/sagen afsluttes 

Vi må henvise ejerne til selv at kontakte kommunen. 

2.19: Fuglesamling/afventer 

2.20: Telefon til vandstand: 

Sagen drøftet med kommunen – vi udarbejder materiale til dem og håber at kunne få hjælp til 

genetablering. 



2.21: Strandrensning 2018/afsluttes med bemærkning om, at der fremover skal aftales spisning 2 timer 

efter start. 

2.22: Eget postnummer: 

Vi har fået en henvendelse fra et medlem omkring håndtering af afstemning og ønske om aktindsigt i 

kontakt til Postnord. 

Claus gennemgik forløbet. Der er intet indsendt til Postnord, der er alene rettet forespørgsel. Birgit 

videresender mail til medlem. 

Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med, at sagen har trukket så længe ud og at retningslinier fra Postnord 

ikke er fulgt. Bestyrelsen gav en ”næse” til Claus for utilfredsstillende arbejde med sagen. 

Esbjerg Kommune kan, ifølge retningslinier fra Postnord, stå for afstemningen, hvilket vi vil bede dem om. 

3. Indkomne punkter. 

3.1: Årsplan 2019: 

Udkast blev gennemgået. Birgit sender rettet udgave til godkendelse, inden den udsendes. 

3.2: Fastelavn:  

Afholdes d. 2.3/Margit og Karin  

3.3: Landdistriktspolitik: 

Udsættes til næste møde pga. tidspres. Evt. input til udkastet kan sendes til Claus. 

3.4: Afskedsreception Jesper Larsen, Fondraiser ved Esbjerg Kommune: 

Karin deltager med gave fra Fællesrådet 

3.5: Mandø på finansloven: 

SadS har, på vores initiativ, fået indarbejdet i Finansloven, at øerne har fået del i det kørselsfradrag, der 

gælder for yderkommuner. 

Desuden er der afsat 90.000 kr til godstransport til Mandø. Pengene går til Esbjerg Kommune, så vi er ved 

at finde en model for, hvordan de omsættes til formålet. 

3.6: Bredbåndspris til Mandø: 

Mandø har modtaget en europæisk pris for vores bredbåndsprojekt. 

3.7: Naturkanon: 

Mandø er udpeget som en af 15 natursteder i Danmark, som indgår i vores fælles naturkanon. 

3.8: Mobilpay: 

Hver transaktion koster foreningen 75 øre. Vi opfordrer i Medlemsnyt til at indbetale kontingent gennem 

banken. 

  



4. Medlemsnyt: 

Referat, medlemskontingent, fastelavn, info fra byforskønnelsesudvalg, årsplan 

5. Næste møde: 3.2.2019 

 

Referent Birgit 

 

 

 


