Referat af bestyrelsesmøde 19. oktober 2019
Tilstede var: Poul Bækbo, Kim Holm Petersen, Mike Thygesen, Hanne Nyholt.
Afbud fra: Karsten Kragh Hansen og Dorte Knudsen
Det netop afholdte bankospil forløb fint. Der var mødt knap 100 personer op, og de mange fine
gevinster blev afsat til de heldige vindere. Regnskabet er ikke endelig opgjort, men det tegner til at
blive overskud på ca. 3.000 kr.
Afstemningsmødet om midlerne fra Tryg Landsby-puljen d. 6. oktober forløb ligeledes fint. Der var
indkommet både brevstemmer og stemmer ved personligt fremmøde og alle havde mulighed for at
afgive tre stemmer fordelt på de 10 projekter der var foreslået.
Efter optælling af stemmerne viste det sig, at de 5 forslag der havde fået flest stemmer tilsammen
kunne holdes indenfor rammen på 100.000 kr., og så var der endda 1.000 kr. tilbage. De fem
projekter der får støtte fra puljen er:
- Badebro ved Lynger
- Kreativt værksted på skolen
- Solnedgangs-plads på Strandvejen
- Motionsredskaber i naturen
- Blomster i mark-kanter
Ansøgning til kommunens områdefornyelses-pulje skal indsendes senest d. 21. oktober. Alle har
haft mulighed for at melde ind med forslag og ideer, men vi har kun modtaget 1 forslag som lægger
sig op ad de forslag bestyrelsens havde skitseret. Poul indsender ansøgningen til kommune.
5 unge mennesker har henvendt sig til bestyrelsen med et ønske om, at opholde sig på øen i
perioden 4.-22. november, hvor de i forbindelse med deres studie skal lave et antropologisk projekt.
Det er via en henvendelse til grundejerforeningen Lynger, lykkedes at skaffe dem et sommerhus,
hvor de kan bo.
2 unge arkitektstuderende kommer 3 måneder i foråret for at arbejde med en opgave. De vil i den
sammenhæng arbejde på et forprojekt, med henblik på et eventuelt større projekt med etablering af
et stisystem på øen. De indkvarteres privat.
Vi har fået en ansøgning om opdatering af nogle af redskaberne i ”Maskinrummet” samt indkøb af
nye redskaber. Mike undersøger mulighederne.
Vi har modtaget en ansøgning om økonomisk støtte til et allerede etableret højtaleranlæg i skolens
gymnastiksal. Det er foreningerne EFK og EIF, der har forestået indkøb og installering. Poul tager
kontakt til EFK’s formand for yderligere information.
Vi har, ligesom alle andre småøer, via Ø-sammenslutningen fået et tilbud om en kokkeskole.
Konceptet er, at organisationen ”The Food Organisation Of Denmark” stiller en kok til rådighed i to
dage, hvor en gruppe interesserede øboere den første dag får gode råd og vejledning i at lave med til
større forsamlinger. Den næste dag tilberedes en tre retters menu til en fællesspisning på øen.
Hanne undersøger de videre muligheder.
Vi talte om, at vi skal blive bedre til at udbrede ”de gode historier” fra øen, så det også bliver synligt
for andre, når der sker noget på øen. Hanne udarbejder en PR-liste.
Endvidere aftaltes det, at vi skal optimere vores svartider på eksterne mails, med ”svar alle” så alle
har mulighed for at følge op med uddybende svar.

Opfølgning af tiltag fra generalforsamlingen. Mike tager kontakt til kommunen angående
gadespejle og til Lone angående hundeskov.
Referat fra sidste dialogmøde om færgen er ikke kommet på hjemmesiden, Mike følger op på det.
Mike og Hanne orienterer om, at ønsket om at priserne for henholdsvis gul- og hvid-plade-biler
sidestilles, ikke lader sig gøre. Hvis man reducerer differencen, vil det tilskud Færgefarten får fra
Staten blive reduceret tilsvarende. Den bedste mulighed der er fundet til nu er, månedskortet.
Der blev på sidste dialogmøde givet udtryk for, at færgefarten var blevet presset på tid til
reparationer og læsning/låsning efter at færgen kun bliver liggende i Snaptun én tirsdag om
måneden. På øen er der mange der giver udtryk for, at en formiddagsfærge vil være ønskeligt efter
at den første afgang fra øen er flyttet til kl. 6.30. Tidspunktet fungerer fint for pendlere og
skolebørn, men for de fleste andre, er det meget tidligt at komme i land.
Vi drøftede muligheden for at ”sælge” nogle tirsdagsafgange” i vinterhalvåret mod at få lagt nogle
formiddagsafgange ind i stedet. Kim nævnte, at det også ville tilgodese erhvervslivet, der bl.a. i den
periode har meget fragt.
Hanne laver en henvendelse til færgefarten med et forslag.
Molens tilstand blev drøftet. Der er ansøges pt. i kommune om en ekstra bevilling til udbedring. Vi
spørger kommunen om der sker en fuldstændig renovering incl. ny overflade.
D. 1.-3. november er der repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af Danske Småøer. Hanne og
Jens Olsen deltager. Vi er blevet bedt om at overveje forslag til fokusområder, som SaDS skal
arbejde med i de kommende år. Vi talte om:
- Vilkår for og synliggørelse af øerne som bomulighed, gode leje/ejeboliger, internetforbindelse.
- Resursemangel – metode/midler til etablering af Ø-koordinator/kontaktperson til kommune,
turistvirksomheder, presse m.fl.
- Bedre ’salg’ af øerne indenlands og måske udenlands.
Hver 4 år afholder Sammenslutningen af Danske Småøer Kommune-konference, hvor Borgmestre,
kommunalpolitikere, embedsmænd og folketingspolitikere inviteres. Endvidere inviteres to
repræsentanter fra hver ø. Årets tema er færgedrift og bosætning. Mike og Hanne deltager i
konferencen d. 11. november.
Input til Endelavebladet (deadline 6/11): Banko (Hanne), Tryg Landsby (Poul), annoncering af GF,
referat fra repræsentantskabsmødet (Hanne) og status på reparation af molen (Hanne).
Næste års generalforsamling blev fastsat til d. 15. februar kl. 14.
Næste bestyrelsesmøde d. 29. november kl. ?

