MANDØ FÆLLESRÅD
www.mandoefaellesraad.dk/

Referat fra bestyrelsesmøde
Tid:
Sted:
Tilstede:
Afbud:

12.04.2019 kl. 17:00
Ved Claus
Claus, Preben, Margit, Karin, Frede, Johnny og Birgit

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde/Godkendt
2. Gennemgang/opfølgning på uafsluttede punkter.
2.1 Engfugleprojekt
27.07: Vi har bedt om statusmøde mellem NPV, EK samt Mandøs repræsentanter i
arbejdsgrupperne. Der er indkaldt til møde 8.8.18, men tilsyneladende er kun
Fællesrådets 3 deltagere inviteret. Karin retter henvendelse til Peter Såby, NVP.
02.12: Møder har været afholdt i september i Erhverv/Turismegruppen + Smart Island
gruppen. Referater er rundsendt. Styregruppemøde berammet til den 17.12.18
03.02: 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.
02.03: Styregruppemøde afholdt – referat rundsendes, når det modtages.
E.K. (Esbjerg Kommune), Nationalparken og Mandø Fællesråd arbejder på fælles
fondsansøgning omkring AP`s Gård + Turistinfo. Vedr. AP`s Gård er Mandøforeningen
medansøger.
På mødet blev såvel Dark Sky som Fællesrådets ønske om Ø – pedel drøftet.
Møde i Naturgruppen er udsat, da hydrologidelen fortsat afventer Landbrugsstyrelsen.
Møde i Smart Island – Slow Living afventer samtidig møde i Naturgruppen.
2.2 Administrativ møde med EK
27.07: Møde med bl.a. Morten Anderson den 09.08. Claus, Preben og Birgit deltager. Vi
gennemgik punkterne i referat fra møde med EK den 22.06
02.12: Claus, Preben og Birgit var til møde den 29.11. Der blev givet referat, som
rundsendes, når det modtages fra EK. Nyt møde berammet til 04.04.19.
03.02: Referat fra møde den 29.11.18 er modtaget og rundsendt til bestyrelsen. De
enkelte punkter blev gennemgået.
02.03:Næste møde d. 4.4 kl. 14.00 på EK. Claus og Birgit deltager.
Andre, der ønsker at deltage, kan melde sig til Claus senest 21.3.
Punkter fra sidst, som fortsat skal drøftes:
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P – Plads og vejføring
Ø – pedel
Offentlig transport til Mandø, koncessioneret kørsel, godstransport
Parkering foran Brugsen
Vejbump/hævet flade
Skiltning Låningsvejen
Problemer med overfladevand
Regler for færdsel i klitterne
Nyt punkt: Velkomstskilt på øen
12.4: Møde afholdt 4.4. Mødet blev formøde til møde d. 8.4 med borgmesteren.
Begge møder var konstruktive.
Referat fra møde 4.4 rundsendes, når det er modtaget.
Forud for mødet med borgmesteren havde vi fremsendt forslag til budget 2020 vedr. vej
øst om byen.
2.4 Legeplads
27.07: Vi afventer afslutningsmøde – Birgit har rykket for dato. Forinden mødes
arbejdsgruppen på legepladsen og gennemgår de enkelte elementer.
02.12: Entreprenør forventer at færdiggøre i næste uge. Vi ansøger EK om at flytte fodhegnet fra p-plads ved B&B til legeplads (mellem grøft og Vestervej). Indkøb af nye
legesager til foråret blev drøftet – Birgit laver økonomisk overslag.
03.02: Birgit har lavet overslag vedrørende indkøb af legeredskaber og bestyrelsen har
besluttet at give grønt lys for indkøb af diverse for max. 1000,02.03: Vi afventer entreprenørens plan for færdiggørelse efter besigtigelse i denne uge.
Når der er er malet, skal der males navn på muren + numre på stolper til ringspil.
Karin sørger for maling af veje på asfaltøen.
2.6 Byforskønnelse
27.07: Birgit orienterede om planlagt inspirationstur til Højer – Vi foreslår at det
afholdes en hverdag fra kl. 15:00.
02.12: Inspirationstur til Højer var en succes. Nyt møde i januar. Gruppen forventer
snart at kunne udtage konkrete projekter.
03.02: Intet nyt at berette
02.03: Borgermøde d. 15.4 bl.a. med fremlæggelse af fotogennemgang og mulighed for
den enkelte husejer til at drøfte evt. restaurering med eksperter.
Der indhentes overslag på 4-5 mulige eksempelrestaureringer.
2.8 Facebook/Hjemmeside
27.07: Fællesrådets facebookside bruges flittigt af alle med tilknytning til øen. Der har
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været overvejelser om fælles facebookside med Mandøforeningen og Mandøhuset. 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.
02.12: Foreningernes navne på forsiden tydeliggøres/Preben. Hjemmesiden/Birgit blev
rykket for overtagelse fra Marie.
03.02 Der blev efterlyst en tydeliggørelse af at Fællesrådet og Mandøforeningen er
adskilte foreninger. Preben kikker på muligheder. Ellers stor ros til at Facebooksiden er
så levende som den er.
02.03: Birgit har overtaget opdatering af hjemmesiden. Preben inddrages.
Det blev foreslået, at vi i et opslag på Facebook tydeliggør de 3 foreninger og opfordrer
til medlemskab. Birgit arbejder videre med det.
2.10 General færdsel og ophold i klitterne, samt overnatning i autocampere i
det fri.
02.12: EK har holdt digesyn på stierne, men vi kan konstatere, at ikke alle stier var
undersøgt, hvorfor vi anmoder om nyt digesyn, hvor der deltager lokale.
03.02: På opfølgningsmødet med EK, opfordrede vi til en ny gennemgang af
stisystemerne gennem klitterne. Se ref. fra mødet.
02.03: Se punkt 2.2
12.4: Afventer ny gennemgang efter mødet d. 4.4.
2.12 Offentlig transport
02.12: Flextrafik afvises stadigvæk. Vi arbejder på en løsning a la Flextrafik gennem øpedel. SadS har sendt forespørgsel til KL angående EK´s forskelsbehandling af deres
borgere. Vi afventer svar.
03.02: 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
02.03: Se punkt 2.2. Tages desuden op på kommende møde med økonomiudvalg.
Dorthe Winther formand for SadS har givet tilsagn om evt. at deltage i møde med EK
efterfølgende.
2.13 Bosætning
02.12: EK har inviteret SadS projektansatte bosætningskonsulent med til næste møde i
Smart Island-gruppen.
03.02: Intet at berette.
02.03: Birgit rykker EK for afklaring.
2.14 Foreningsmøde
02.12: Årligt møde for formænd og næstformænd i samtlige foreninger skal genoplives.
Claus og Preben har initiativet vedrørende møde i foråret. Skal fremover indgå i
årsplanen med møde i efteråret. Vores årsplan sendes med anmodning om fælles
aktivitetskalender/Birgit.
03.02: Intet at berette
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02.03: Claus og Preben kommer med mødedato snarest.
2.15 Hastighedsbegrænsning gennem byen
02.12: EK arbejder på ny skiltning. Oplæg blev gennemgået på møde med EK den
29.11.18
03.02: Afventer EK skal gå i gang med opgaven til forår/sommer
02.03: Se punkt 2.2.
2.16 Ø-Pedel
02.12 EK udarbejder nu nyt budgetoplæg ud fra vores indsendte forslag til opgaver.
03.02: Intet at berette.
02.03: Se punkt 2.2. Vi afventer økonomisk overslag fra EK.
12.4: Overslag udarbejdet for kommunen viser umiddelbart 129.000 kr, som kunne
lægges i en ø-pedelstilling. Vi mener der er flere muligheder og arbejder videre frem
mod møde med økonomiudvalget.
2.17 Overfladevand
02.12: EK besigtiger grøfterne i næste uge – vi deltager.
03.02: Der er rettet henvendelse til EK vedrørende besigtigelsen, der ikke fandt sted
som aftalt.
02.03: EK har åbenbart besigtiget grøfterne uden vores ellers aftalte deltagelse. Claus
undersøger og beder om ny besigtigelse.
12.4: Der arbejdes på at rørlægge et stykke ved campingpladsen.
2.19 Fuglesamling
02.12: Vi afventer.
03.02: Intet at berette.
02.03: Intet
2.20 Telefon til vandstand
02.12: Sagen drøftet med EK – Vi udarbejder materiale til dem og håber at kunne få
hjælp til genetablering.
03.02: EK mener ikke det har noget formål, at de retter henvendelse til DMI.
02.03: Der arbejdes intens på at få en ny brugbar model. Claus og Preben laver
skrivelse til DMI med støtte fra Nationalparken + Akutberedskabet i Region Syd.
2.22 Eget postnummer
02.12: 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 ud så længe og at
retningslinjer fra Postnord ikke er fulgt. Bestyrelsen gav en ”næse” til Claus for
utilfredsstillende arbejde med sagen. EK kan, ifølge retningslinjer fra Postnord, stå for
afstemningen, hvilket vi vil bede om.
03.02: Birgit, Claus og et medlem har haft møde vedrørende den fejlhæftede
proceduregang der har været på denne sag. Vi fik tydeliggjort problemstillingen. EK
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ønsker ikke at forestå en valghandling af nyt postnummer. Claus har rettet henvendelse
til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at få retningslinjer for erhvervelse af nyt
postnummer.
02.03: Fordelingen mellem Postnord og Trafik-, Bygge- Boligstyrelsen fortsat uafklaret.
2.24 Fastelavn 2019
02.12: Afholdes den 02.03 (Karin og Margit)
03.02: 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.
02.03: 45 tilmeldte, heraf 15 børn. God ide med tilmeldinger. Benny og Elisa har
sponseret is. Ellen og Ingrid fastelavnsboller.
12.4: Punktet sættes i arkiv
2.30 Sct. Høns 2019
02.12: Båltaler bliver sandsynligvis Sebastian Klein.
03.02: Claus retter henvendelse til båltaler, for bekræftelse.
02.03: Desværre glippede det i år med Sebastian Klein men andre mulige emner blev
foreslået. Claus undersøger videre.
2.32 Velkomstskilt ved Annelbanken
03.02: Idéen blev positiv modtaget. Birgit bliver opfordret til at gå videre med opgaven.
02.03: Se punkt 2.2
12.4: Kommunen vil ikke have skilte i det åbne land og henviser til at velkomstskilt vil
blive på den nye velkomstplads. Punktet sættes i arkiv.
2.33 Repræsentant i Nationalparkrådet.
03.02: Bestyrelsen udtrykte ønske om selv at forestå en udpegning at eventuel ny
medlem.
02.03: Posten som Mandøs repræsentant i Nationalparkrådet er blevet ledig, efter at
Ove har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte. Vi anmoder evt. interesserede i at
sende en motiveret ansøgning til Claus senest d. 1.4.
Bestyrelsen finder det vigtigt, at posten besættes med en øbo.
12.4: Der er indkommet 1 kandidat: Poul Erik Fredskild. Afstemning på
generalforsamlingen.
2.34 Generalforsamling 2019
02.03: Afholdes lørdag d. 13.4 kl. 13.00 – 16.00. Claus undersøger, om den kan holdes
på kroen.
Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt, dog indsættes nyt fast punkt:
Fællesrådets arbejdsopgaver det næste år. Hermed sikres, at alle medlemmer kan
komme med forslag, som kan sættes til afstemning og ikke blot drøftes under
eventuelt.
Preben, Margit og Jørgen ønsker genvalg. Birgit spørger de øvrige valgte, om de ønsker
genvalg.
Vi tjekker medlemskab og udleverer stemmesedler ved indgangen, så det sikres, at kun
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ordinære medlemmer kan stemme. Claus, Margit og Birgit gennemgår snarest
medlemsliste og der rykkes evt. til konkrete medlemmer.
Claus udarbejder bestyrelsens beretning og der skal bruges overhead. Hvert enkelt
bestyrelsesmedlem skal gennemgå sine ansvarsområder og sende stikord til Claus
senest d. 1.4. ud fra dette.
Mandø Fællesråd kan i år fejre 10-års jubilæum, hvilket markeres umiddelbart efter
generalforsamlingen fra 16.00 – 17.00.
12.4: Claus gennemgik sit power-point oplæg og vi fordelte fremlæggelsespunkter.
Der er kommet 2 forslag fra medlemmer + vores eget med fokuspunkter. De evt.
vedtagne forslag vil blive indarbejdet i fokuspunkterne.
Margit fremlagde det reviderede regnskab 2018.
Medlemstallet er nu over 100.
Kampvalg til bestyrelsesposterne, idet Margit, Johnny, Preben og Jørgen kandiderer til
de 3 poster.
Ivan Lauridsen modtager valg som dirigent.
Claus laver slides til markering af vores 10 års jubilæum.
2.35 Økonomiudvalgets besøg
02.03: Økonomiudvalget kommer på besøg d. 29.5. Claus drøfter forslag til program
med EK. Foreløbig ønsker vi at drøfte omfartsvej, offentlig trafik og ø-pedel. Claus
undersøger desuden, hvilken tidsfrist der er med forslag til budget 2020.
Claus og Preben er ansvarlige på opgaven.
2.35 Vadehavscenterets udvidelse med køkkenfaciliteter
02.03: Vi undrer os over den ulige konkurrence men mener ikke, vi kan gøre noget.
12.4: Sættes i arkiv
2.36 Strandrensning 30.3
Afvikles fra AP`s Gård kl. 13.00. Suppe er kogt, serveres kl. 15.00, skal evt. varmes i
gruekedel/Claus. Preben klarer traktorer. Margit bestiller i Brugsen. Claus bestiller
container, som opstilles ved B&B. Benny og Elisa har sponseret 72 Mandøl, som
serveres ved suppen.
12.4: Flot fremmøde. Sættes i arkiv.
2.37 Problemer med redningshelikopter i tåget vejr.
02.03 Karin undersøger ved Region Syd, om vi kan gøre noget eller sagen løses internt.
2.38 Møde med landdistriktskonsulent.
02.03: Den nye konsulent ved EK Ann Caroline Hansen har udtrykt ønske om besøg hos
os. Claus aftaler dato og rundsender, så flest mulige kan deltage.
2.39 Mandø på SadS hjemmeside.
02.03: Birgit retter henvendelse til foreningen, så deres hjemmeside opdateres.
3. Indkomne punkter.
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4. Hvilke informationer fra mødet skal der informeres om.
Medlemsnyt
12.4: Afventer generalforsamlingen, så referatet kan udsendes.
5. Kommende mødedatoer.
2.6 kl. 9.30
Evt.
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