
Fællesrådets fokuspunkter 2019 – 2020. 

 

De trafikale problemer: 

Fællesrådet vil også i det kommende år arbejde med nedenstående generalforsamlingsbeslutninger. 

2016: 

Vi ønsker ikke begrænsninger i kørslen til Mandø, heller ikke for endagsturister men Mandø har et mere og 

mere påtrængende behov for, at Mandø By friholdes mest muligt for kørende trafik og at al tung trafik 

ledes udenom byen.  

Fællesrådet skal derfor fortsat arbejde for, at der etableres en vej øst om byen og at der etableres en P – 

plads til traktorbusserne og endagsturisterne. 

P – Pladsen skal etableres tættest muligt på byen og det skal sikres, at ældre og gangbesværede kan 

komme videre rundt i byen og på øen. 

2017: 

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen for Mandø Fællesråd, aktiv at arbejde for en offentlig 
transport mellem fastlandet og Mandø. 
 

Ø- Pedel: 

Fællesrådet skal fortsat arbejde for ansættelse af en kommunal ansat ø-pedel. 

 

Medlemskab af Mandø Fællesråd: 

Bestyrelsen skal mere aktivt arbejde på at få flere medlemmer, især blandt de mulige ordinære 

medlemmer. 

 

Faste aktiviteter: 

Fastelavn 

Strandrensning forår lørdag før sommertid og efterår lørdag i uge 42 

Sct. Høns, gerne som led i kulturweekend med Mandø Mølle og Mandø Museum, hvis muligt 

Julearrangement sammen med Mandø Menighedsråd 

Foreningsmøde med formænd + næstformænd for Mandø`s foreninger  

  



Information: 

Udsende min. 1 Medlemsnyt pr. måned 

Løbende opdatere Facebook  

Løbende opdatere hjemmesiden 

Nyt fra Fællesrådet i de 2 årlige numre af Mandøposten 

Videresende Medlemsnyt til pressen og være til rådighed, når de henvender sig. 

 

Samarbejde med Esbjerg Kommune: 

Afholde et årligt borgmestermøde 

Afholde 2 årlige møder med den kommunale administration fra Vej og Park 

Løbende dialog omkring vedligehold af Låningsvejen  

Deltage i styregruppe + 3 undergrupper i Naturfondsprojektet  

Deltage i evt. andre kommunale projektgrupper: Pt. Byfornyelsesgruppen 

 

Samarbejde med Sammenslutningen af danske Småøer: 

Mandø`s bestyrelsespost bortfalder i maj men der skal fortsat sikres tæt dialog med SadS, ligesom vi skal 

bestræbe at deltage i deres arrangementer, hvor det giver mening for Mandø. 

 

Samarbejde med Nationalpark Vadehavet: 

Bruge Mandø`s post i Nationalparkrådet til størst mulig gavn for Mandø 

 

 

 

 

 


