Referat fra bestyrelsesmøde d. 3.02.2019.
Deltagere: Margit, Karin, Preben, Frede, Claus
Fraværende: Johnny, Birgit
1.
Referat fra 02-12-18/godkendt
2.
Gennemgang/Opfølgning på punkter.
2.1: Engfugleprojekt:
Der har været møde i Erhvervsgruppen og Karin gav et resume af mødet. På mødet blev et udkast til
fondsansøgninger blandt andet gennemgået og der blev aftalt et møde på Mandø vedrørende AP’s gård.
Der er endnu ikke rundsendt referat fra Erhvervsgruppen.
Styregruppemøde d. 19.02.19
2.2: Opfølgningsmøde med Esbjerg Kommune:
Referat fra møde den 29.11.18 er modtaget og rundsendt til bestyrelsen.
De enkelte punkter blev gennemgået
Nyt møde d. 4.4.
2.4: Legeplads:
Birgit har lavet et overslag vedrørende indkøb af legeredskaber og bestyrelsen har besluttet at give grønt
lys for indkøb af diverse for max. 1.000, 2.6: By forskønnelse:
Intet nyt at berette
2.8: Facebook og hjemmeside:
Der blev efterlyst en tydeliggørelse af at Fællesrådet og Mandøforeningen er adskilte foreninger. PJ kikker
på muligheder. Ellers stor ros til at Facebooksiden er så levende som den er.
Hjemmesiden/Afventer en overtagelse af siden.
2.10: Færdsel i klitterne m.m.:
På opfølgningsmødet med kommunen, opfordrede vi til en ny gennemgang af stisystemerne gennem
klitterne. Se ref. Fra mødet.
2.11: Halvårsregnskab:
Arkiv.
2.12: Offentlig transport:

Der er kommet svar fra KL vedrørende regler for flextrafik og der var desværre ikke meget hjælp at hente.
Vi arbejder videre med udfordringen og prioritere indarbejdelsen af ø-pedel
2.13: Bosætning:
Intet at berette
2.14: Foreningsmøde:
Intet at berette.
2.15: Hastighedsbegrænsning gennem byen:
Afventer Esbjerg kommune
2.16: Ø – Pedel:
Intet at berette.
2.17: Overfladevand:
Der er rettet henvendelse til kommunen vedrørende besigtigelsen, der ikke fandt sted, som aftalt.
2.18: Krav til byggeri i klitterne/sagen afsluttes
Arkiv
2.19: Fuglesamling
Intet at berette
2.20: Telefon til vandstand:
Kommunen mener ikke det har noget formål, at de retter henvendelse til DMI.
2.22: Eget postnummer:
Birgit, Claus og et medlem har haft et møde vedrørende den fejlhæftede proceduregang der har været på
denne sag. Vi fik tydeliggjort problemstillingen.
Esbjerg kommune ønsker ikke at forestå en valghandling af nyt postnummer.
CC har rettet henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at få retningslinjer for erhvervelse af nyt
postnummer.
2.23 Årsplan 2019:
Arkiv
2.24: Fastelavn 2019
Fastelavn bliver afholdt på AP’s gård
Preben orienterer via Facebook. Ellen har fremskaffet fastelavnstønder via Kvickly Ribe.
Vi vil gerne have at folk tilmelder sig (hvor mange boller skal bages "
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2.25: Landdistriktspolitik:
Intet at bemærke. Arkiv
2.26: Afskedsreception Jesper Larsen, Fundraiser ved Esbjerg Kommune:
Arkiv
2.27: Mandø på finansloven:
Arkiv
2.28: Bredbåndspris til Mandø:
Arkiv
2.29: Naturkanon:
Arkiv
2.30: Sct. Høns 2019:
Claus retter henvendelse til eventuelle båltaler.
2.31: MobilePay:
Arkiv
3 Indkomne punkter:
3.1: Velkomstskilt ved Annelbanken!
Idéen blev positiv modtaget. Birgit bliver opfordret til at gå videre med opgaven.
3.2: Repræsentant i Nationalparkrådet:
Bestyrelsen udtrykte ønsker om selv at forestå en udpegning at eventuel ny medlem.
4. Medlemsnyt:

5. Næste møde: 2.3.2019

Referent Claus

