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Dagsorden til bestyrelsesmøde den 24/10
Tid: 24/10-2020 kl.09.00
Sted: Vestervej 29
Deltagere:
Claus, Margit, Karin, Jørgen, Preben og Frede. Birgit og Jørgen Poulsen på skype.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde/Godkendt
2. Gennemgang/opfølgning på uafsluttede punkter.
2.1 Engfugleprojekt
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.
10.07:
Naturfondsprojektet er udsat til 2021 grundet klagesag.
Referat fra Smart Island møde 22.6 er rundsendt til bestyrelsen – det blev gennemgået.
Jørgen deltager sammen med Birgit i næste møde d. 8.9.kl. 13.00.
Fremadrettet er det planen, at Smart Island gruppen samler alle Mandøprojekter og
gruppen udvides med flere bestyrelsesmedlemmer.
24.10:
Referat fra møde i Smart Island 8.9 er udsendt. Nyt møde 27.1.2021.
På næste bestyrelsesmøde drøftes vores input til nyt kommissorium og udviklingsplan.
2.2 Administrativ møde med EK
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
10.07:
Claus rykker kommunen for referat fra mødet d. 10.6.
24.10:
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Møde afholdt 20.10: Referat endnu ikke modtaget men de berørte punkter blev drøftet.
Kommunen tager handling vedr. kørsel på Låningsvejen i meget vand og vender tilbage
ang. genbrugscontainerne ved brugsen.
Vi tager handlinger vedr. kørsel og parkering på Vestervej og offentlig transport. Birgit
laver udkast til begge henvendelser.
Frede er kontaktperson ved henvendelser indenfor vej og parks område på øen – dette
informeres der om i Nyhedsbrev.
2.6 Byforskønnelse
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 TrafikBygge 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.
10.07:
Afventer generalforsamling. Afslutning af projektet udsat til 1.11. Hele projektet skal
forinden præsenteres på en konference for alle interesserede.
24.10:
Projektet udløber 31.10. Den planlagte afslutningskonference blev aflyst grundet
corona. Der er i stedet lavet en film om projektet. Vi afventer desuden Vejledningen.
Arbejdet videreføres i ny byforskønnelsesgruppe, hvor generalforsamlingen valgte Lotte
Stensig og Maria Lund Johansen som medlemmer. Bestyrelsen udpegede Birgit som
vores repræsentant. Vi afventer navne på repræsentanter fra Mandøforeningen og
Museet.
2.12 Offentlig transport
29.02:
Birgit vender emnet med formanden for SadS 7.3.
10.07:
Emnet drøftes med Ø – udvalget i august. Se senere punkt.
24.10:
Emnet blev drøftet med Folketingets Ø – udvalg i august. Her udtrykte flere politikere
støtte til sagen, hvorfor vi nu som besluttet under punkt 2.2 i første omgang vil
kontakte Anders Kronborg.
2.13 Bosætning
29.02:
Mødet afholdes d. 26.3 kl. 13 – 15 på Esbjerg rådhus. Nærmere besked følger.
30.05.
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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.
10.07:
Der er udsendt opfordring til at interesserede til bosætningsgruppe melder sig til Birgit
– pt. ingen respons.
24.10:
Der er nu nedsat en gruppe med Irli Flamming, Thomas Michaelsen og Birgit Pedersen.
Referat fra gruppens første møde er udsendt til bestyrelsen. Nyt møde i gruppen 28.11.
Brugsens bestyrelse har bedt gruppen komme med forslag til retningslinjer vedr. en
kommende prøvebolig.
2.16 Ø-Pedel
04.08: Afventer kommunens budgetlægning 2020.
01.12:
Ikke afsat på kommunens budget 2020.Se punkt 2.2
24.10:
Blev drøftet på det administrative møde. Der skal samles op og sammenkædes med
legeplads og kommende velkomststed.
2.22 Eget postnummer
29.02: Afbud fra Jørgen til mødet, hvorfor der ikke er nyt i sagen.
24.10:
Jørgen tager fat i opgaven.
2.31 Velkomststed.
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.
10.07:
Konsulentfirmaet har udsat færdiggørelsen af rapporten og indkaldt til nyt møde i hele
gruppen d. 20.8 på Mandø. 14.8 vil de fremsende deres foreløbige rapport. Vi er ikke
enige med de foreløbige tendenser på udpegning af velkomststed og parkeringsplads.
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Claus og Ivan har drøftet sagen, som fremlægges på Mandøforeningens
generalforsamling i aften. Claus har inviteret borgmesteren til en uformel drøftelse,
hvilket han har imødekommet. Øens repræsentanter mødes forud med Claus. Enighed
om, at vi afholder generalforsamling mellem 14.8 – 20.8. Se senere.
24.10:
Forprojektrapport er sendt til bestyrelsen dd. Vi afventer vurdering fra Realdania og har
påpeget vigtigheden af, at foreningerne deltager ved evt. kommende møde på øen.
2.33 Områdefornyelse.
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.
10.07:
Opstart afventer afslutning af byfornyelsesprojektet.
24.10:
Birgit har drøftet sagen på møde med Esbjerg Kommunes tovholdere. De forestiller sig i
første omgang at starte med at få skabt sammenhæng omkring brugsen, museet og
Warmings Støk. Pga. corona kan der ikke afholdes fælles opstartsmøde. Der planlægges
i stedet med et skypemøde med ejerne af Warmings Støk. Bestyrelsen foreslår, at der
informeres bredt til alle interessenter, så vi sikrer at alle ideer og forslag kommer med
og alle høres. Den lokale organisation skal desuden afklares.
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
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
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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.
10.07:
Vi prøver igen: Generalforsamling i AP`s gård Lørdag d. 15.8 kl. 19.00. Formøde
samme dag kl. 15.00. Birgit sender tilrettet indkaldelse til Jørgen.
24.10:
Punktet afsluttes. Claus sikrer, at dirigenten har skrevet under på referatet.
2.35 Dark Sky.
Der er 2 projekter i projektet:
Observatorium og undervisningsdel er sikret gennem aftale med Århus Universitet.
Certificering afventer ansøgningsprocedure, som måske ikke kan nås før til november.
Der har været afholdt møde om dette på Mandø, hvor bl.a. Claus og Leif Bundesen
deltog. Certificering til Dark Sky Park kræver blandt andet, at der en god opbakning til
begrænsning af lysforurening blandt private og erhvervsdrivende (min. 80% af
husstandene) og at husstandene aktivt vil arbejde for reduktion af lysforureningen over
en 5-årig periode. Kommunen er gået i gang med at se på, hvad de kan gøre ved den
kommunale lysforurening.
24.10:
Stjernesafari d. 16.10 trak ikke helt så mange mennesker som forventet. Der blev
afviklet en tur med ca. 50 deltagere, som fik en flot indføring i stjernehimlen.
Der er god opbakning til at reducere udendørsbelysningen – det vurderes, at vi allerede
har nået ansøgningens krævede 67%. Kommunen har bevilliget 2 gratis pærer til hver
husstand til udendørsbelysningen. Pærerne udleveres i brugsen.
Kommunen har udarbejdet en Lyshandlingsplan, som udsendes i forkortet udgave.

2.36 Folketingets Ø – udvalg på besøg.
Ø – udvalget kommer på besøg d. 26 – 27.8. Overnatning på restaurant Vadehavet.
D. 26 afholder vi møde med dem, hvor Claus gennemgår igangværende projekter og
udviklingstiltag. Herefter fælles spisning på Cafe Mandøpigen.
Borgermøde kl. 19.30 foreslår vi afholdt på kroen.
27.8 er der rundvisning på øen, hvor vi tilbyder alle erhvervsdrivende, Mandøforeningen
og museet hver 10 min. med Ø – udvalget. Birgit`s fremsendte udkast til program blev
godkendt. Hun kontakter de erhvervsdrivende mm. Birgit laver udkast til A – 4 ark, som
gives til udvalget med vores ønsker og problemstillinger vedr. manglende offentlig
transport, koncessioneret kørsel og manglende bramgæsregulering. På bagsiden
opridses Mandø`s rivende udvikling i disse år. Arket udføres professionelt med indsatte
fotos og trykning på glittet papir. Birgit indhenter tilbud.
24.10:
Sagen lukkes med kommentarer om, at det var et meget vellykket arrangement.
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2.37 Ungeprojekt med Mellemfolkeligt Samvirke.
Sammen med Nationalpark Vadehavet afvikles ungearbejdscamp 14 dage i august. De
skal bo på campingpladsen. Claus efterlyste arbejdsopgaver og sørger selv for at skaffe
ø-frivillige, som kan hjælpe med igangsætning af opgaverne. Foreløbig har 7 unge og 2
guider meldt deres ankomst.
24.10:
Der har været fælles evaluering med kommunen og nationalparken. Ungeprojektet var
en succes, som vi gerne gentager, hvis vi kan skaffe hjælpere til opgaven. Det krævede
meget og der var flere problemstillinger bl.a. manglede de unge intro til Mandø og der
skal mere styr på opgaver og ansvarsfordeling.
2.40 Tilskud til strandrensning fra Strandoprydningspuljen.
Vi har efter ansøgning modtaget ca. 6500,00 kr. til næste strandrensning.
24.10:
Claus indsamler fakturaer og indsender regning. Det blev oplyst, at affaldscontainerne
ved strandstien fortsat må stå der.
3. Indkomne emner
Gennemgang af årsplan 2021/Planen blev godkendt med nogle rettelser.
Birgit sender planen til Jørgen til udsendelse – uden tidspunkter på.
Ø – Generalforsamlingen på Fur lægges ind i planen.
Gennemgang af opgavefordeling/Birgit tilretter og sender nyt udkast
Partnerskabsprisen/Mandø Fællesråd fik tildelt Nationalparkens Partnerpris 2020 for at
promovere Nationalparken og skabe sammenhold og udvikling på mandø.
Med prisen fulgte en plakette, som skal op og hænge i vores kommende
velkomst/mødested + 3.000 kr til Fællesrådet.
Karin laver forslag til en bestyrelsestur med påhæng til Dark Sky Møn.
Digitalt Landsbytopmøde d. 10.11 kl. 17.00 – 18.30 om grøn omstilling.
Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at tilmelde sig.
Henvendelse fra kunstner ang. evt. opstilling af kunstværk/Birgit undersøger nærmere.
Julearrangement med menighedsrådet/vi aflyser arrangementet men Karin og Jørgen
Poulsen sørger for juletræ med lys.
Hjertestarter og akuttaske mm/Hjertestarteren er flyttet til sydgavlen af brugsen.
Tasken opbevares i kompressorskuret ved siden af. Vi skal have bygget et nyt
materialeskur ved siden af hjertestarteren/Karin
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4. Hvilke informationer fra mødet skal der informeres om.
Medlemsnyt.
Bestyrelsen besluttede at ændre navnet på vores mailudsendelser til Nyhedsbrev.
Emner:
Partnerskabsprisen/Claus
Belysningsplan/Jørgen
Julearrangement/Karin
Andet?
Karin har gennem lægen fået en udvidet førstehjælpskasse til akut brug.
5. Kommende mødedatoer.
10.11: Digitalt landsbytopmøde
28.11: Møde i bosætningsgruppen/Birgit
29.11: Bestyrelsesmøde
Evt.

Side: 7 af: 7

