CHRISTIANSØ NYHEDSBREV 1-2019
21. marts 2019
Her kommer årets første nyhedsbrev meget passende nu, hvor vi er ved at komme ud af den mørke vinter og kan
fornemme de første forårstegn.
Ny energiforsyning 2022
Forsvarsministeriet har besluttet, at det er en vindmølle, som skal stå for energiforsyningen af Ertholmene, når
de nuværende bedagede dieselmotorer i Vagten skal tages ud af drift. Vindmøllen skal kombineres med
produktion og lagring af brint, som via afbrænding i brændselsceller kan producere el og varme, når det ikke
blæser.
Der er således tale om en 100 % grøn og fossilfri løsning. Det er efter min mening en både meget visionær og
modig beslutning.
Som de fleste af jer nok husker fra ørådsreferater, nyhedsbreve og beboermøder i 2018, er der blevet undersøgt
6 alternativer til den nye energiforsyning. Til slut stod valget mellem en vindmølle eller et søkabel - med et nyt
dieselanlæg som nødløsning - hvilket var situationen, da Brian Roth fra Forsvarsministeriet briefede om det på
stormødet i starten af november.
Henover vinteren er der blevet foretaget analyser, undersøgelser og sonderinger - herunder økonomiske - i
ministeriet, og beslutningen om, at det er en vindmølle, som der arbejdes imod, blev taget på højeste niveau i
sidste uge.
Nu er forundersøgelserne slut. Der er taget en beslutning, og nu skal der så ske en egentlig projektering. Der skal
foretages diverse undersøgelser og høringer, indhentes godkendelser, og der skal gennemføres et udbud. Der
kommer derfor til at gå noget tid, ganske givet hele 2019, før der sker noget fysisk herover.
Der kommer også til at gå noget tid, før vi kan sige, hvor møllen kommer til at stå. Lige nu arbejdes der på ”en
placering nordvest for Christiansø”, men hvor det præcist bliver, finder vi først ud af på et senere tidspunkt, når
projektering og høringer er gennemført.
Vindmøllen med brintlageret er ikke det eneste, som indgår i projektet. Indenfor projektet skal der også
etableres en ny spildevandsforsyning, således at vores spildevand kan opsamles og renses, før det ledes i
Østersøen. Da der er brug for plads på havnen til det kommende spildevandsanlæg, er det planen at flytte
osmoseanlægget op til vandværket på Christiansø, så den nuværende osmosebygningen kan frigives.
Der skal derudover etableres en ny bygning i tilknytning til den nuværende garage bag Vagten, som bl.a. kan
rumme det nye el- og varmeværk. Og endelig skal Vagten ombygges, når det gamle kraftvarmeværk tages ud af
drift, så der kan blive plads til et nyt tømrer-/malerværksted, samt forbedrede personalefaciliteter.
Det er, som I nok kan fornemme, en større logistisk kabale, der skal gå op. Den kommer til at strække sig over en
årrække. Jeg forventer, at der først kommer til at ske noget fysisk herover fra 2020. Vindmøllen vil forventelig stå
klar medio 2022, og så kommer de øvrige arbejder undervejs og derefter.
En egentlig slutdato for det samlede projekt kan jeg ikke give på nuværende tidspunkt, men vi bliver helt sikkert
klogere på i løbet af 2019.
Vi vil indkalde til et beboermøde på et tidspunkt i foråret, hvor vi vil informere yderligere og svare spørgsmål.
Efter drøftelser med ørådet er vi blevet enige om at vente lidt, indtil der er noget mere konkret at sige. Hvis I har
behov for informationer hurtigere, kan I enten kontakte Ejvind eller mig, eller bede ørådet om, at der afholdes et
beboermøde.
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Ophør og ansættelser i administrationen
Som I nok alle ved, så har Max desværre opsagt sin stilling med udgangen af april. Vi er ellers
meget glade for Max som grøntmand, men Max og Sisse har købt hus på Bornholm og vil sammen med børnene fortsætte deres tilværelse der. Vi ønkser dem held og lykke og skal nu til at finde en ny
grøntmand.
Da tømrerstillingen, som Lars nu er midlertidigt ansat i, skal besættes med en fastansat, er den også slået op.
Alle vores ledige stillinger kan ses på hjemmesiden her: https://www.christiansoe.dk/job/
Her kan se stillingsopslagene til tømrer og grøntmand, men også den sommerfugl, som vi skal bruge i
højsæsonen til at passe tårnene igen i år.
Fra ørådsmødet
I forhold til det seneste ørådsmøde, som blev afholdt i sidste uge, vil jeg lige knytte et par kommentarer til et par
af punkterne.
Ørådet arbejder med at lave retningslinjer for redskabsskure og –hytter knyttet til helårslejemål, herunder
rummene i pakhusene og Salteriet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som frem til næste ørådsmøde 8. maj skal
gøre et oplæg klar. Efter at jeg har gravet mig ned og sat mig ind i området, må jeg konstatere, at der ikke
tidligere har været en ensrettet og gennemskuelig forvaltning af dette område. Og der foreligger ikke
opdaterede aftaler på alle lejemål, og nogle mangler helt. Når vi har de nye retningslinjer klar, vil jeg derfor gøre
en indsats for at få styr på dette område, herunder sikre mig, at der ligger opdaterede aftaler på alle lejemål.
Jer, som har et redskabsskur/-hytte, og/eller rum i pakhusene eller Salteriet, vil blive kontaktet i løbet af foråret
af undertegnede mhp. at opdatere aftalen. I er også meget velkomne til at kontakte mig, hvis der er noget, som
jeg skal vide, eller som I vil spørge om.
Der arbejdes i ørådet også med en affaldskampagne, som skal gennemføres i 2019. Dels vil ejendomsstyrelsen på
vores vegne og på baggrund af vores ønsker og input gennemføre en oplysningskampagne overfor øboere og
gæster. Og dels er der i ørådet et ønske om, at vi skal gøre mere indenfor affaldssortering og genbrug. Det
seneste eksempler er genbrugscontaineren og genbrug af ”bobleplast” hos Rikke. Begge dele er kommet i stand
på baggrund af øbo-initiativer. Så hvis I har andre ønsker eller gode ideer, så kontakt jeres
ørådsrepræsentanterne (eller Ejvind), så alle gode input kan komme med i overvejelserne og bidrage til et endnu
mere grønt Christiansø
Program 2019
Vi nærmer os sæsonen!
Ertholm begynder at sejle til påske, og samtidig åbner vi de to tårne for gæster. Begge tårne er ved at bliver gjort
klar til sæsonen. I Lille Tårn bliver der lige nu opsat nye skilte, og i Store Tårn bliver sidste hånd lagt på glastaget
(forhåbentlig!) inden påske. Jens Gregersens fuglemalerier og Gitz’ reproduktioner er nedtaget for at gøre plads
til en ny fotografisk udstilling ved Janne Klerk. Der er ferrnisering 25. april i Store Tårn for denne udstilling, så sæt
kryds i kalenderen.
Sæt også kryds i kalenderen ud for Grundlovsdag 5. juni. Det bliver en begivenhedsrig dag, for udover, at vi åbner
vores grundlovsudstilling i Lille Tårn med omdrejningspunkt om dr. Dampe, kommer Poul Nesgård forbi for at
holde grundlovstale. Og derudover vil koret Doplers sidst på eftermiddagen holde koncert i Store Tårn. Det er
den første af to koncerter i 2019, som er støttet af Augfustinus Fonden. Augustinus Fonden har generøst donoret
75.000 kr. til en koncertrække i Store Tårn med høj kunstnerisk kvalitet. Det er Olav Harsløf og Morten Zeuthen
fra Kunst og Kulturrådet, som er bagmænd bag de to koncerter i 2019. Der bliver en aftenafgang med Ertholm
grundlovsdag.
Sankthans søndag 23. juni har I sikkert allerede krydset af. Jeg vil blot fortælle, at Sankthans bliver lidt mere
festlig i år, da kanonérlauget planlægger at gennemføre deres første salutering den dag.
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Henover sommeren sker der som sædvanlig en masser ting, men jeg vil gerne springe hen til
lørdag 7. september. Den dag afholdes nemlig både Christiansø-maraton og koncert nr. 2 støttet
af Augustinus Fonden. Der bliver en aftenafgang med Ertholm den dag, så vi kan opleve en cellokoncert med en kvartet, hvor Morten Zeuthen bl.a. indgår. Morten er nemlig udover at være medlem af Kunst og
Kulturrådet også en af landets førende cellister.
Hele sæsonprogrammet kan se på hjemmesiden under ”Det Sker” her: https://www.christiansoe.dk/det-sker/.
Programmet er ikke færdigt. Der vil løbende blive tilføjet events. Det gælder især for sensommeren, hvor der
mangler at blive lagt en række events ind.
Det er Hans Ole, som samler og koordinerer indholdet til programmet, og fremover bliver det Jacob, som får
opgaven med at lægge det på vores egen og destination Bornholms hjemmesider. Så hvis I har programpunkter,
kan I kontakte en af de to. Jeg kan i øvrigt oplyse, at Hans Ole kommer herover til påske og bliver resten af
sommeren.
Ny procedure for billetrekvisitioner
Som noget nyt kan vi i administrationen og Lars nu booke billetter i Christiansøfartens bookingsystem. Det
betyder, at vi ikke længere udleverer rekvisitioner til sociale rejser (rejse til speciallæge, skoletandlæge, hospital
osv.), eller til tjenesterejser (rejser for de ansatte og gæster til administrationen).
Hvis man har behov for rejse, skal man i stedet få booket rejsen ifm. besøget hos Lars, hvis det er en rejse, som
han skal godkende. Man kan også sende en mail til administrationen, som så vil booke rejsen. Og så er det
stadigvæk henvende sig personligt på kontoret.
Husk at opgive formål med rejsen, rejsetidspunkter samt mailadresse. Man vil modtage en mail med bekræftelse
på rejsen. Den vil ligge i Christiansøfartens bookingsystem, så de kan se den i Gudhjem og på færgerne.
Det er ikke muligt at lave en åben ud- og/eller hjemrejse, så man skal vælge rejsetidspunkter. Man kan så
efterfølgende selv kontakte Christiansøfarten for at ændre det.
Dagens tal
Vi er dags dato 89 øboere.
Der er ingen til- eller fraflyttere siden sidste nyhedsbrev i december, men desværre måtte vi jo tage afsked med
Birthe i starten af januar. Det er et stort tab, ikke mindst for Søren, børn og børnebørn. Vi kommer til at savne
hende. Æret være Birthes minde.

I ønskes alle et godt forår
her på vores - om ikke så længe –

100 % miljørigtige og grønne ø!
Jens Peter
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