MANDØ FÆLLESRÅD
www.mandoefaellesraad.dk/

Referat fra bestyrelsesmøde
Tid:

27.10.2019 kl. 18:30
Sted: AP`s Gård
Tilstede: Claus, Preben, Margit, Karin, Frede og Birgit
Afbud:
Jørgen

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.
02.06: Der er besluttet følgegruppemøde forud for hvert møde i arbejdsgrupperne.
Referat fra Smart Island – Slow Living: Permanente bump iværksættes hurtigst muligt.
Claus inddraget i præcis placering. P – Plads afventer landzonetilladelse. Referat
udsendes, når det er modtaget.
Møde i Naturgruppen 3.6.
04.08:
Referat fra Smart Island- Slow Living 22.5 er nu udsendt. Der blev givet mundtligt ref.
på sidste møde. Evt. fælles indsamling af kompost og madrester skubbes foreløbig.
Næste møde 28.10, hvor hele bestyrelsen er inviteret til punktet om øget bosætning.
Nærmere følger.
Referat fra Naturgruppen 3.6 er udsendt. Claus tjekker, om der afholdes borgermøde
som foreslået i ref.
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Referat fra Erhvervs-Turismegruppe er udsendt. Claus og Birgit deltog, da alle øvrige 3
fra Mandø måtte melde afbud.
Nyt møde i Naturgruppe 12.8. og i Styregruppe 22.8. Claus indkalder til formøde.
Jørgen laver udkast til en samlet oversigt til Medlemsnyt om alle igangværende
projekter.
27.10:
Claus gav referat fra møde i Naturgruppen d. 10.10. Borgermøde forventes i 2020.
Karin gav referat fra Erhvervs- og Turismegruppen d. 21.10. Vi står undrende overfor at
erhvervslivets repræsentant har peget på placering af velkomsthus i den nordlige del af
byen.
Møde i Smart Island – Slow Living er udsat til d. 18.11.
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:
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.
02.06: Næste møde d. 29.8.
04.08:
Preben, Claus og Birgit har afholdt møde og sendt mail til forvaltningen, da vi desværre
oplever, at aftalte opgaver ikke udføres. Det drejer sig om forhold vedr. kørsel på
Låningsvejen, asfaltering, permanente bump og etablering af parkeringsplads.
Forvaltningen har beklaget og vi håber nu på, at de aftalte opgaver opføres snarest
muligt.
Birgit undersøger, om næste møde d. 29.8 kan afholdes på Mandø.
Udvalgsformanden har henvendt sig ang. møde om kørsel på Låningsvejen. Claus
aftaler dato, som evt. kunne være forud for det adm. møde.
27.10:
Der er på udvalgsformandens initiativ afholdt møde med ham omkring skiltning på
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Låningsvej. På efterfølgende administrativt møde med forvaltningen blev det aftalt, at
der nu opsættes mere informative skilte ved udkørsel både fra fastlandet og fra øen.
De permanente bump er nu etableret gennem byen. Der lægges ny asfalt på vejen ind
mod byen i uge 46 – omkørsel af Bærmevejen.
Referat fra mødet er rundsendt til bestyrelsen tidligere. Næste møde 23.1.20.
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.
02.06: Entreprenør har fremsendt slutafregning, som vi ikke umiddelbart kan
acceptere. Afventer dato for aflevering. Vi har bestilt uvildig tilsynsgennemgang, som
finder sted dd. Lotte har malet navn på muren.
Vi har tidligere modtaget i alt 3.500 kr fra Esbjerg Kommune til forsikring + tilsyn.
Restbeløb på ca. 1.300,00 kr dækker vi selv. Ansøgning om forsat tilskud sendes.
Pumpen duer ikke. Vi må købe ny, der er konstrueret til legeplads/Birgit
04.08:
Der er desværre nogle mindre uheld på legepladsen og vi opsætter nu et lille skilt, hvor
vi gør opmærksom på, at brug er på eget ansvar. Der opsættes skilt med oplysning om,
at Frede og Preben kan kontaktes ved spørgsmål. Sikkerhedsgennemgangen afslørede
nogle fejl og mangler og disse er nu under udbedring. Der resterer 2, som umiddelbart
intet har med sikkerhed at gøre. Birgit rykker for færdiggørelse, så vi kan få lavet ny
sikkerhedsgennemgang og afslutning.
27.10:
Preben bestiller nyt sikkerhedsgennemsyn. Birgit afslutter herefter projektet økonomisk.
Frede ser på pumpen til foråret. Preben og Frede laver sikkerhedstjek hver 3. måned –
dette synliggøres for brugerne.
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.
02.06: Gruppen har modtaget i alt 11 ansøgninger. Brugsen er prioriteret med et beløb
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på 700.000 kr. til facade. Øvrige afventer mere præcis overslag. Kommunen informerer
ejerne. Nyt møde snarest muligt i gruppen.
04.08:
Styrelsen har meddelt kommunen, at vi ikke må bruge midlerne til private ejendomme,
hvorfor vi ikke kan iværksætte de forventede tiltag. Der laves nu ny ansøgning, hvor vi
går efter, at alle midler bruges på Brugsen. Desuden undersøges, om andre vil støtte
projektet. Der er på Brugsens gavl ophængt 2 plancher, som fortæller Mandø`s historie,
herunder bygningshistorie. Dette er fulgt op med en lille folder om de forskellige
bygningstyper på øen. Folderen er omdelt på øen og kan hentes på museet og i
Brugsen. Næste møde 12.8.
27.10:
Projektet godkendt til videreførelse med Brugsen som demonstrationsprojekt. Vellykket
borgermøde 26.9 med 32 deltagere, hvor vi bl.a. arbejdede med visualisering af selv
små ændringer. Der arbejdes med større vejledningsmateriale.
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.
04.08:
Autocampere udgør et stigende problem med overnatning udenfor campingpladsen. Vi
er bekymrede for brandfare og generel nedslidning på de sårbare klitter og diger.
Problemstillingen tages igen op på det adm. møde og Karin drøfter det i
erhverv/turismegruppen med henblik på skiltning.
27.10:
Kommunen har opsat skilt mod klitterne. Punktet afsluttes.
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.
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02.03: Birgit rykker EK for afklaring.
02.06: Der er sket stigning i antal beboere. Smart Island – Slow Living gruppen vil
invitere bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen fra SadS til møde i oktober. Her
inviteres hele bestyrelsen + kommunens egne bosætningskonsulent også med. Forud
for dette holdes møde med Anja d. 22.8 kl. 10.00 på Mandø. Kommunens
landdistriktskonsulent Ann Caroline Hansen inviteres med.
04.08:
Mødet d. 22.8 afholdes på AP`s Gård kl. 10.00. Flest mulige deltager. Afbud fra Jørgen
men foreløbig tilsagn fra Claus, Margit og Birgit.
27.10:
Vi valgte på møde d. 22.8 at skubbe emnet på møde med kommunen. Vi skal først have
afklaret på øen, hvad og hvordan vi vil arbejde videre med emnet. Claus og Birgit
deltager sammen med kommunal rep. I møde 11.11 om øget bosætning afholdt af
SaDs.
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
02.03: Claus og Preben kommer med mødedato snarest.
02.06: Claus sender forslag til datoer.
27.10:
Møde afholdt tidligere i dag. God tilslutning og tilfredshed med, at møderne er
genoptaget. Der blev opfordret til om muligt at samle foreningernes arrangementer på
samme dage/weekends, så flest mulige kan deltage. Der arbejdes videre med fælles
aktivitetskalender, evt. kunne den også være elektronisk.
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.
02.06: Drøftet med økonomiudvalg. Notat med yderligere økonomi eftersendes til
udvalget/Claus
04.08: Afventer kommunens budgetlægning 2020.
2.19 Fuglesamling
02.12: Vi afventer.
03.02: Intet at berette.
02.03: Intet
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02.06: Vi har modtaget 3.500 kr til samlingen fra anonym giver.
04.08:
Jacob sprøjter samlingen igen i efteråret.
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.
02.06: Er forbedret men fortsat ikke optimal – der arbejdes på tabel, der viser udover
12 timer.
04.08: Vi når ikke længere med evt. forbedringer hos DMI.
Brugsen rådgiver ang. vandtider. Vi vil undersøge, om de ikke kan honoreres for den
service.
27.10:
Punktet lukkes.
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
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.
04.08: Jørgen kontakter SaDS for det videre arbejde.

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.
02.06: Vi anmoder om brug af Niels Chr`s lade/Margit. Plan med ansvarsområder,
indkøbsliste, prisliste m.m. er sendt til bestyrelsen. Den enkelte skal gennemgå sine
opgaver og ved evt. spørgsmål, sendes mail til alle. Planen sendes til hjælperne (Ove,
Johnny, Jens Hye, Ellen, Jesper og Niels) og de inviteres til formøde fredag kl. 16.00 på
A.P.s Gård/Birgit
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Der er indkommet 3 forslag til Forskønnelsesprisen. Info og afstemning gennem
Medlemsnyt.
04.08:
Sct. Høns 2020 afholdes lørdag d. 20.6.
Uddeling af Forskønnelsespris droppes fremover pga. for få tilbagemeldinger på
afstemning.
27.10:
Punktet lukkes.
3. Indkomne punkter.
2.31 Velkomststed.
27.10:
Realdania har bevilliget 200.000 kr til Esbjerg Kommune og Nationalparken til forprojekt
Velkomststed.
Claus sender forslag til styregruppesammensætning, hvor vi gentager vores ønske om
plads til såvel os som Mandøforeningen.
Mandø Fællesråd og Mandøforeningen afholder 12.11 intern workshop for
bestyrelsesmedlemmer og andre med opgaver på A.P.s Gård om vores krav og ønsker
til et velkomststed. Thomas Michaelsen styrer os gennem forløbet. Foreløbig 12 – 14
deltagere. Vi deler udgifter til mad og drikke.
2.32 Repræsentantskabsmøde i Sads.
27.10:
Claus og Karin deltager d. 1 – 3 nov. Vi diskuterede hvilke emner, vi mener de især skal
arbejde med og fandt frem til følgende: Bosætning og fastholdelse af såvel private som
erhverv, støtte fødevareproducenter, synliggøre småøerne, øge politisk indflydelse på
EU og Folketing, klæde os på til politisk indflydelse lokalt.
2.33 Strandrensning
27.10:
Godt arr. Med god tilslutning. Vi skal have præciseret, at der ikke må puttes andet
affald i containeren. Det er sket i år, hvorfor Claus sender mail til vedkommende.
2.34 Julearrangement.
27.10:
Afholdes søndag d. 1.12 sammen med menighedsrådet. Margit og Karin er ansvarlige.

4. Hvilke informationer fra mødet skal der informeres om.
Medlemsnyt
Jørgen udarbejder forslag til oversigt over diverse projekter.
Udsender info om autocampere, legeplads, telefon til vandstand og forskønnelsespris.

Side: 7 af: 8

MANDØ FÆLLESRÅD
www.mandoefaellesraad.dk/

5. Kommende mødedatoer.
Næste ordinære bestyrelsesmøde 01.12 efter julearr.
Øvrige møder inden da:
1 -3.11 Repræsentantskabsmøde
11.12 Sads møde om øget bosætning
12.12 Fællesrådet og Mandøforeningen workshop om velkomststed
01.12 Julearrangement med menighedsrådet
Evt.
Ø – Repræsentant i SadS.
Vi drøftede, om vi fremover skal afholde særskilt valg på generalforsamlingen/Tages op
næste gang
04.08:
Punktet blev ikke behandlet, hvorfor det skubbes til næste gang
27.10:
Udskudt til behandling af generalforsamling
Referent Birgit
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