Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Christiansø

Referat for møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Dato: 10. januar 2019

Sted: Hønsehuset kl. 19.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere
Formand Vibeke Møller Jensen (VMJ)
Anne Marie Koefoed (AMK)
Administrator Jens Peter Koefoed (JPK)
Souschef Ejvind Povlsgaard Jensen (EPJ)

Laura Zafnes (LZ)
Sus From Anker(SFA)
Flemming Kring (FK)

Tilhører: 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Godkendelse af dagsorden, herunder omtale af forslag til dagsordenpunkter
 Dagsordenen er godkendt
2. Valg af Næstformand
 Anne Marie er valgt til næstformand for det næste år.
3. Meddelelser fra formanden
 Vibekes kontrakt som formand for ø-rådet er forlænget, så hun er fortsat
formand for det næste år.
 Det er godt at sejlads kontrakten er i hus og at det er christiansøfarten der
fortsætter.
 Stormøde: Et godt møde. Vi skal være lidt mere opmærksomme på hvordan
punkterne på dagsordenen bliver formuleret. Punkt 8 der omhandlede
Grøntmandens arbejde, kunne godt havde været formuleret så det ikke handle
om personen men om hvordan administrationen pivoterer de grønne opgaver.
Det blev på mødet pointeret at det ikke gik på personen men på jobbet.
 Sus bemærker at der var mange der var mødt op til stormødet. Et langt men
godt møde.
 Det vil fortsat være Vibeke der læser korrektur på referater, administrationen
sender referatet ud til ø-rådet til gennemsyn.
4. Administrationen orienterer


JPK henviser som udgangspunkt til nyhedsbrev 4-2018, da der er ikke sket nyt henover
jul og nytår, og derfor fortsat opsummerer situationen set fra JPK’s stol lige nu. JPK
repeterede overskrifterne fra nyhedsbrevet, som var:
o Det nye øråd
o Samarbejdsaftale med Bornholms Regionskommune
o Ny sejladsaftale med Christiansøfarten
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o Betaling af husleje og forbrug via Forsvarsministeriets Ejendomsstyrels (FES)
o Turismestrategien
o Kunst og Kulturrådet herunder den nye udstilling i 2019 v/Janne Klerk
o Status ny el-fosyning
o Diverse
JPK kunne vedr. det økonomien supplere med at oplyse, at det ser ud til, at vi kommer
ud af et merforbrug i 2018 på øvrig drift. Hvor stort det bliver, er noget usikket, men
JPK gætter på ikke under 0,5 mio. kr.
Budgettet for lønsummer er holdt indenfor rammen i 2018.
I 2019 er rammen for øvrig drift hævet fra 8,1 til 8,35 mio. kr., men rammen for
lønsummen fastholdes uændret på 8,2 mio. kr. Det betyder bl.a., at der ikke er udsigt
til væsentlige ændringer i bemandingen i administrationen i 2019.
JPK supplerede yderligere med, at beslutning om ny elforsyning fortsat ligger til
behandling i ministeriet – nu i de højere luftlag. JÅK håber på, at der kan træffes en
beslutning indenfor de nærmeste måneder.
JPK sluttede med at sige, at administrationen ikke har nået at få et oplæg til politikker
for redskabsskure og –hytter klar til dette ørådsmøde, men at det vil være klar stil
behandling på næste møde.
JPK spurgte, om der var spørgsmål til ovenstående, ville dog særligt gerne høre ørådets
om, hvordan overgangen til betaling via FES er blevet oplevet. Hvis lejerne oplever
problemer med huslejen, eller hvis man er uenig med aconto afregningen på varme og
el, skal man hurtigst muligt henvende sig til Ejendomsstyrelsen, eller rette henvendelse
til Administrationskontoret.
Anne Marie gav udtryk for at det er rart at opkrævningerne nu kommer hver måned og
kan køre via PBS. Der er nok nogen der er lidt pressede af at få aconto og husleje
opkrævningerne så hurtig efter at opkrævningerne kom for sidste år.
Hytteoplægget er desværre ikke blevet klar til dette møde, JP laver det klar til næste ørådsmøde.

5. Turismestrategi – ønske fra en beboer om to repræsentanter til arbejdsgruppen.
 Der er ikke nogen afstemninger i følgegruppen så JPK ser ikke noget problem i
at der kan være 2 repræsentanter.
Ø-rådet mener at når der har været valg og en er blevet valgt skal der ikke
ændres på det. Så der bliver ikke flere ø-repræsentanter i følgegruppen.
 Anne Marie spørger ind til om almindelige borger får dækket tabt arbejdstid
hvis man deltager i møder indenfor almindelig arbejdstid. Ansatte ved
administrationen har i nogle tilfælde får dækket deres arbejdstid. Anne Marie
efterspørger ens regler for alle. Emnet tages op på næste møde.
6. Hund på Christiansø – Specialtilladelser
 Der har i julen pga. særlige omstændigheder været givet en specialtilladelse til
at en hund kunne opholde sig i en lejlighed.
Det har tidligere været oppe på ø-rådet hvor stemningen var at der ikke skal
være hunde på øen, og at der ikke skal dispenseres fra dette. Det fortsat
enighed om at der ikke skal dispenseres fra gældende regler.
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7. Udkast til ny folder (folder udsendt tidligere)
 Der er kommet et par indlæg til folderen, JP takker for det.


JPK gennemgik første udkast af folderen for ø-rådet, der blev kommenteret,
Susanne Lund noterede kommentarer til arbejdsgruppen.



Til folderen mangles der et par spifikke billeder, hvis der er øboer der ligger inde
med billeder der kan bruges må man meget gerne hurtigt henvende sig til JP
eller Susanne Lund.
Det drejer sig om et stemnings billede fra flisen, et billede af musik på øen,
gerne historisk evt. fra 70erne og et billede der viser arbejde med fisk på
havnen.

8. Planlægning af møder for 2019
Torsdag d. 7/3 kl 19:00
Onsdag d. 8/5 kl. 19:00
Tirsdag d. 18/6 kl. 17:00 Grill møde
Tirsdag d. 20/8 kl. 19:00
Onsdag d. 23/10 kl. 19:00
Stormøde torsdag d. 7/11
9. Evt.
Sus henstiller til at når man stiller ting ind i genbrugscontainerne at man stiller dem
pænt på plads. Dette gav anledning til en generel snak omkring genbrug og
affaldshåndtering på Christiansø. Alle ønskede gode muligheder for at kunne sorterer
affald. Jens Peter kunne fortælle at der i 2019 bliver lavet en kampagne omkring affald
og genbrug. Ejvind prøver at kontakte BOFA og forhører sig om de har noget
vejledninger/materialer der kan bruges hos os. Ø-rådet vil gerne arbejde videre med
emnet.

Referent: Ejvind Jensen

