
Referat fra generalforsamling d. 13.4.2019. 

Der deltog 33 stemmeberettigede medlemmer + 1 støttemedlem uden stemmeret. 

 

Dagsorden. 

Velkomst. 

Formand Claus Christensen bød velkommen og gjorde opmærksom på, at vi efter generalforsamlingen 

markerer Mandø Fællesråds 10 års jubilæum. 

Valg af dirigent. 

Ivan Lauridsen blev valgt. 

Valg af referent og stemmeudvalg. 

Stemmeudvalg: Irli Flamming, Inger Ernstsen og Anita Nielsen 

Referent: Birgit Pedersen 

Bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsen fremlagde beretningen, som blev vist på overhead. Beretningen vedhæftes referatet. 

Beretningen blev kommenteret på følgende områder, som bestyrelsen tilkendegav at ville gå videre med: 

Adresse på lagerpladsen ved Vester Vedsted, afprøvning af nødopkald til akuthjælpere, anderledes 

opkørsel ved toppen af Annelbanken evt. med P – forbud.  

Der blev desuden spurgt til evt. leje af legepladsens areal, de permanente bump og parkeringsforbud ved 

Brugsen. Fællesrådet svarede på spørgsmålene. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

Regnskab 2018, herunder kontingent 2020. 

Margit Knudsen omdelte og gennemgik regnskab 2018, som blev godkendt uden bemærkninger. 

Det samme blev uændret kontingent for 2020. 

Indkomne forslag. 

Der var 3 indkomne forslag. 

Irli Flamming fremlagde sit forslag, om at Fællesrådet skal udsende vigtige facebook - beskeder på sms. 

Fællesrådet undersøger, om det kan lade sig gøre uden brug af de store ressourcer. 

Jørgen Nielbæk fremlagde sine forslag. 

Det første gik på at arbejde på at få udnyttet ledige byggegrunde. 

Det andet gik på mere udlejning af ledige sommerhuse. 

Fællesrådet arbejder videre med begge, det sidste evt. i samarbejde med Brugsens sommerhusudlejning. 



Det sidste forslag gik på en øget profilering af Mandø i de sociale medier. Karin Fredskild tilbød Jørgen 

Nielbæk at bestyre facebooksiden Visitmandø. 

Birgit Pedersen fremlagde bestyrelsens forslag til Fokuspunkter det næste år. Bestyrelsen forestiller sig, at 

dette vil være en fast bestanddel af generalforsamlingen fremover. 

Under punktet blev der givet udtryk for, at der mangler toiletter og turistkort i den nordlige del af byen. 

Forsamlingen gav udtryk for, at det sikkert ikke er muligt at få 2 offentlige toiletter til Mandø men 

Fællesrådet videregiver ønsket til kommunen.  

Der udspandt sig en længere diskussion, da nogle oplever, at den nordlige del af byen er koblet af 

udviklingen mens andre gjorde opmærksom på, at Mandø By ikke er så stor. 

Fællesrådet nikkede til, at vi er opmærksomme omkring evt. øget flystøj og vi har allerede drøftet dette 
med Esbjerg Kommune? 
 
Herefter blev Fællesrådets forslag til fokuspunkter indeholdende de tidligere vedtagne forslag godkendt. 

Valg. 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg var Margit Knudsen, Preben Jørgensen, Johnny Nielsen og desuden opstillede Jørgen Nielbæk og 

Erling Hansen. 

Der blev afgivet 30 gyldige stemmesedler og 2 blanke. 

Valgt blev Margit Knudsen (27 stemmer), Preben Jørgensen (25), Jørgen Nielbæk (18). 

Johnny Nielsen fik 10 stemmer og Erling Hansen 4. De blev således ikke valgt. 

Valg af 2 suppleanter. 

På valg var Jacob Høggaard og Jørgen Nielbæk. 

Da Jørgen Nielbæk blev valgt til bestyrelsen, udgik han af suppleantvalget. 

Jørgen Poulsen meldte sig som kandidat og der blev stemt om rækkefølgen.  

Jacob Høggaard blev 1. suppleant med 19 stemmer og Jørgen Poulsen 2. suppleant med 10 stemmer. 

Valg af 2 revisorer. 

Niels Christian Nielsen og Jesper Jacobsen blev genvalgt uden modkandidater. 

Valg af 2 revisorsuppleanter. 

Jens Hye og Ove Nielsen blev genvalgt uden modkandidater. 

Valg af repræsentant i Nationalparkrådet. 

Fællesrådet havde ønsket at posten fremover besættes efter valg på generalforsamlingen. 

Fællesrådet havde gennem Medlemsnyt bedt interesserede om at melde sig, hvilket Poul Erik Fredskild 

havde gjort. 



Poul Erik Fredskild blev valgt for de næste 4 år uden modkandidat. 

Evt. 

Jørgen Poulsen opfordrede til, at der oprettes 25 km zone på hele Låningsvejen og øen fremfor 25 km 

kørsel kun på Låningsvejen og 30 km i byen. 

Jørgen Nielbæk efterlyste fotos fra Mandø i gamle dage. 

Niels Chr. oplyste, at der er installeret nyt og bedre brandmateriel og at der vil blive fremvisning en dag i 

påsken. Dato udsendes i Medlemsnyt + ophænges ved Brugsen. Han efterlyste flere frivillige brandmænd 

og stiller desuden gerne sin stilling som brandkaptajn til rådighed. 

Erling Hansen spurgte til, hvordan kørslen vil blive, når der lægges ny asfalt på fra diget og ind mod byen. 

Han foreslog ensrettet kørsel, evt. så de to traktorselskaber kører hver sin vej rundt på Bærmevejen. 

Preben Jørgensen oplyste, at Fællesrådet er i dialog med kommunen om dette. 

Mette Høggaard gjorde opmærksom på, at stolper og træbelægning på legepladsen bliver meget glat, når 

det er vådt. Fællesrådet tilkendegav at ville undersøge, hvad der kan gøres. 

 

 

Referent Birgit Pedersen  Dirigent Ivan Lauridsen 


