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Referat fra bestyrelsesmøde  
 

Tid: 30.5 kl. 16.30.  

Sted: AP`s Gård 

Tilstede:  Claus, Margit, Karin, Jørgen og Birgit. Preben fra kl. 17.00. 

Afbud: Frede 

 

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. 

01.12: 

Referat fra møde 18.11 i Smart Island – Slow Living var udsendt til bestyrelsen og blev 

gennemgået. Emnerne tages op senere i referatet under de enkelte punkter. 

29.02: 

Hele projektet afventer afgørelse på igangværende klagesag. 

Møde 26.3 i Smart island – Slow Living gruppen. Hele bestyrelsen er invitere til at 

deltage under punktet: Øget Bosætning. Se dette senere på dagsorden. 

30.05:  

Referat fra møde 26.3 er udsendt. Nyt møde d. 22.6.  

Dagsorden rundsendes, når den modtages. 
 

 

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: 
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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 

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. 

01.12: 

Emner til mødet 23.1: Kørsel på Vestervej, ø – pedel, offentlig transport 

29.02. 

Kommunen aflyste mødet d. 23.1 – Claus sender vores dagsordenspunkter og rykker 

atter for nyt møde. Vi foreslår samtidig borgmestermøde i sidste halvdel af april. 

30.05: 

Nyt møde d. 10.6. 14.00 – 16.00. Vi gennemgik dagsorden, især vedr. skiltning på 

Låningsvejen. Deltagere: Claus, Preben, Jørgen, Birgit + evt. Karin 

 

 

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 

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: 
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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.  

01.12: 

Møde i projektgruppen 9.12. Der skal tages stilling til, hvordan arbejdet videreføres 

efter projektets afslutning. Birgit laver forslag. 

29.02: 

Projektet er bevilliget forlænget til 1.7.20. Forventer møde i gruppen inden udgang 

marts. 

3 fra arbejdsgruppen har deltaget i konference med de andre projekter under Trafik- 

Bygge og Boligstyrelsen. Birgit rundsender referatet, når det modtages. Brugsens 

udvendige renovering går i gang indenfor meget kort tid. Forslag til videreførelse af 

arbejdet i en ny Byforskønnelsesgruppe blev drøftet. Forslaget tages op i gruppen, 

inden det forelægges på generalforsamlingen med henblik på valg. 

30.05:  

Forslag er udsendt til generalforsamlingens behandling. 

 

2.12 Offentlig transport 

02.12: Flextrafik afvises stadigvæk. Vi arbejder på en løsning a la Flextrafik gennem ø-

pedel. 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.  

01.12: 

Indenrigs- og socialministeren forventes til Mandø til foråret. Dialog med Esbjerg 

Kommune om samtidig at invitere trafikministeren. Se punkt 2.2. 

29.02: 

Birgit vender emnet med formanden for SadS 7.3. 

  

 

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. 

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 



MANDØ FÆLLESRÅD 

                           www.mandoefaellesraad.dk/ 
   

 

 

                                                                        Side: 5 af:  9                                          

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. 

01.12: 

Glæde over, at der i 2019 har været en nettotilgang på hele 7 faste beboere og 

tendensen ser ud til at fortsætte i 2020. Aftalt med Esbjerg Kommune, at Anja Knudsen 

fra SadS deltager i Smart Island møde, inden hun stopper 1.5. Birgit aftaler dato.  

Jørgen spørges, om han vil være bestyrelsesansvarlig på opgaven, da den hænger 

sammen med andre af hans områder. Vi skal bl.a. have en særskilt fane på 

hjemmesiden om emnet. 

29.02: 

Mødet afholdes d. 26.3 kl. 13 – 15 på Esbjerg rådhus. Nærmere besked følger.  

30.05.  

Mødet 26.3 blev afviklet virtuelt. Vi lægger op til at der sammensættes en 

bosætningsgruppe, som skal arbejde videre med de ideer, der fremkom på mødet. Vi 

dropper temadebat på generalforsamlingen for at begrænse dennes varighed men der 

opfordres til at interesserede melder sig til gruppen. 

Efterfølgende har kommunens bosætningskonsulent henvendt sig og forespurgt til, om 

evt. nye beboere vil deltage i en markedsføringskampagne. Der er efter aftale henvist 

til et konkret par. 

 

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. 

01.12: 

Ikke afsat på kommunens budget 2020.Se punkt 2.2 

 

 

2.19 Fuglesamling 

02.12: Vi afventer. 

03.02: Intet at berette. 

02.03: Intet 

02.06: Vi har modtaget 3.500 kr til samlingen fra anonym giver.  

04.08: 

Jacob sprøjter samlingen igen i efteråret. 

01.12: 
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Samlingen skal flyttes i jan/feb, da Brugsen skal renoveres. Mandøforeningen spørges, 

om den må være på loftet på AP`s Gård/Claus. Birgit drøfter flytning og sprøjtning med 

Niels Knudsen. 

29.02: 

Samlingen er sprøjtet, pakket i papkasser og flyttet til AP`s Gård. Vi afventer nærmere 

fra Nationalparken. 

30.05: 

Projektleder Henrik Mikaelsen fra Nationalparken vil nu få samlingen gennemgået og 

vurderet, inden de sætter en konservator på arbejdet. 

 

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. 

01.12: Jørgen tager fat i SaDS i januar. 

29.02: Afbud fra Jørgen til mødet, hvorfor der ikke er nyt i sagen. 

 

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.  

01.12: 

Enighed om en rigtig god workshop med godt fremmøde. Internt referat er udsendt til 

deltagerne + de 2 bestyrelser og til Esbjerg Kommune + Nationalparken som 

arbejdspapir.  

Forprojektets arbejdsgruppe bliver den nuværende erhvervs- og turismegruppe under 

Engfugleprojektet. Mandø Fællesråd og Mandøforeningen kan hver indstille 2 

repræsentanter til gruppen. Vi er bekendte med, at Mandøforeningen vil bede Jørgen 

Nielbæk indtræde som deres ene repræsentant, hvorfor vi udpeger Claus og Birgit til 
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vores 2 pladser. Karin indtræder som repræsentant for turismeerhvervet, da den 

nuværende repræsentant ikke opfylder kriterierne, som de er beskrevet af bestyrelsen 

d. 25.2.17, da vi bad Esbjerg Kommune udvide gruppen med en ”bosiddende rep. Fra 

turisterhvervet”. Claus orienterer vedkommende.    

29.02: 

Claus har rykket for dato for første møde, som ifølge deres projektplan skulle have 

været afholdt i februar. Der er indhentet tilbud fra konsulentfirmaer, som skulle have 

modtaget besked i uge 9. Vores repræsentanter afholder formøde, inden møde i 

arbejdsgruppen. 

30.05: 

Konsulentfirmaet fremlægger d. 10.6 deres midtvejsrapport for gruppen. Vi er enige 

om, at vi arbejder ud fra beslutningerne på workshoppen og vores 

generalforsamlingsbeslutning om placering tættest muligt på byen. Formøde med 

Mandøforeningen d. 5.6.  

 

 2.32 Mobilpay 

01.12: 

Vores Mobilpay lukkes, da vi opkræves 45,00 kr pr måned.   

29.02: 

Mandøforeningen har henvendt sig ang. fælles mobilpay i deres regi. Vi takker ja og 

udgifterne deles ligeligt mellem de 2 foreninger. Mobilpay bruges kun ved 

arrangementer ikke til kontingent. 

  

 2.33 Områdefornyelse. 

01.12: 

Esbjerg Kommune oplyste på Smart Island mødet, at de vil bruge alle såvel statslige 

som kommunale landsbyfornyelsesmidler til Mandø, hvilket samlet beløber sig til 

omkring 2,2 mio. I første omgang er der fokus på arealet omkring Brugsen, museet og 

Warming`s Støk og hvordan byen kan bindes sammen. Esbjerg Kommune vil indkalde 

alle berørte parter til møde med indledende drøftelse i det nye år. 

29.02: 

Birgit har kontakt med kommunens medarbejder på projektet men pga. sygdom er 

mødet udskudt. 

30.05:  

Birgit rykker for afholdelse af opstartsmøde, som var aftalt til afholdelse inden 

sommerferien. 

 

2.34. Generalforsamling. 

Afholdes lørdag d. 4.4 kl. 10.00 til 14.00 på Klithus Mandø. 

 

Vi vil afvikle temadebat om øget bosætning efter generalforsamlingen, ca. 12.30 – 

14.00. Birgit spørger bosætningskonsulent Anja Knudsen fra SadS om hun kan deltage. 

 

Dagsorden blev godkendt. Claus finder dirigent + bestiller Klithuset med fortæring: 

kaffe og rundstykke fra start og sandwichs forud for temadebat. Vi vil bede evt. 

opstillede om at præsentere sig og fortælle, hvorfor de stiller op – udsender det gerne i 
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Medlemsnyt forud. Hvert bestyrelsesmedlem laver beretningsdel ud fra sine 

ansvarsområder og sender til Claus. Hvis det giver mening, fordeles den mundtlige 

beretning på flere. Claus laver oplæg til Fokusområder det næste år – skal udsendes 

som indkommet forslag! Det samme skal oplæg til Byfornyelsesgruppe fremover, 

ligesom der skal foretages valg til denne gruppe.  

30.05: 

Planlagt generalforsamling d. 4.4 måtte aflyses pga. coronasituationen. Vi har nu 

indkaldt til afholdelse Lørdag d. 20.6 i forventning om, at forsamlingsforbuddet udvides 

til min. 50. I modsat fald aflyses igen. Generalforsamlingen forventes afviklet i laden på 

AP`s gård kl. 15.00 – 18.00. Dirigent: Claus spørger Ivan. Claus gennemgår beretning 

for at mindske tiden. Jørgen skaffer projektor. Beretning udsendes sammen med 

regnskab + fokuspunkter det næste år. Forslag til byfornyelsesgruppe er udsendt 

tidligere. Udsendelse efter 6.6, hvor vi har bedt om evt. indkomne forslag og inden 10 

dage før, dvs. senest 10.6. Margit tjekker medlemsskaber, så vi kan uddele 

stemmesedler efter det. Der kan betales ved indgangen men herefter slettes ikke 

betalte medlemmer.  

Formøde fredag d. 19 kl. 17.00. 

 

     

3. Indkomne punkter. 

 

3.01. Sct. Høns. 

Sct. Høns kan ikke afvikles som normalt pga. coronasituationen. Vi foreslår, at vi mødes 

med hver vores grill + mad og drikke og fordeler os ude omkring AP`s Gård. Vi 

afventer udmeldingerne gældende på det tidspunkt og Claus kontakter myndighederne 

forud. Vi opfordrer brugsen til at lave take away tilbud med pølser, kartoffelsalat + 

drikkevarer. Der køres borde og bænke derop om fredagen/Claus ansvarlig. Formøde 

med hjælperne fredag kl. 18.00.   
 

4. Hvilke informationer fra mødet skal der informeres om. 

 

Medlemsnyt 

 

 

5. Kommende mødedatoer. 

 

05.06:Formøde med Mandøforeningen om velkomststed/Claus og Birgit 

10.06: Forprojekt Velkomststed kl. 10.30/Claus og Birgit 

10.06: Administrativt møde med Esbjerg Kommune kl. 14.00/Claus, Preben, Jørgen, 

Birgit + evt. Karin 

18.06: Offentligt Infomøde om Dark Sky kl. 10.00 - 12.00 (se vores facebookside) 

19.06: Bestyrelsesmøde kl. 17.00 

19.06: Formøde til Sct. Høns m. hjælpere kl. 18.00/hele bestyrelsen 

20.06: Generalforsamling på AP`s Gård kl. 15.00  

20.06:  Sct. Høns Arr. På AP`s Gård kl. 19.00  

22.06: Smart Island – Slow Living/Birgit 
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28.06. Sads` Generalforsamling i Vissenbjerg/Claus og Birgit 
28.06: Generalforsamling i Ø – Lag/Claus 

 

  

 Evt.  
 

   
Referent Birgit  

 

  


