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Referat for møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet 

 

Dato: 18. juni 2019 Sted: Hønsehuset kl. 17.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deltagere  

Formand Vibeke Møller Jensen (VMJ) Laura Zafnes (LZ) 

Anne Marie Koefoed (AMK) Sus From Anker (SFA) 

Administrator Jens Peter Koefoed (JPK) Flemming Kring (FK) 

Souschef Ejvind Povlsgaard Jensen (EPJ) 

Tilhører: 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt 

 
2. Meddelelser fra formanden 
Formanden har ingen meddelelser 
 

3. Administrationen orienterer  
Administrationens budget for 2019 er fortsat i balance ved udgangen af maj-måned. Der er et 

merforbrug på godt 300.000 kr., som mere end opvejes af en forventet merindtægt på ca. 500.000 

kr. 

Følgende medarbejdere er stoppet siden sidst: 

 Grøntmand (ophør 30. april) 

 Stenmand (ophør 30. juni) 

 Midlertidigt ansat tømrer (Lars ophør 30. juni) 

Og følgende er kommet – eller kommer snart – til siden sidst: 

 Sommerfugl (Kristoffer på 23 år). Han bor i hybel 2 indtil 18/8 

 Midlertidig deltids rengøring (Mads K) henover sommeren. 

 Pr. 1/8 en ny tømrer (Peter, 42 år) med kone (Elisabeth, ca. 42 år) og deres dreng (Marius, 

11 år). De skal flytte ind i nr. 32 

 Pr. 1/8 en ny grøntmand (Oliver, 29 år). Oliver har en kæreste, men flytter herover alene og 

skal bo i nr. 23, de første par måneder dog i hybel nr. 3 indtil lejlighed 23 bliver ledig. 

Stillingen som fæstningsmedarbejder (nyt navn for stenmand) er opslået med ansøgningsfrist 7/7 

og påtænkt ansættelse senest 1/9. 
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Der er hyret en timebetalt kirkegårdspasser ind på 8 t. pr. uge frem til udgangen af august, så 

kirkegården kan passes, indtil den nye grøntmand er faldet på plads. Stillingen deles af Lars S. og 

Flemming. 

Der er ikke meget nyt at fortælle ift. energiprojektet siden sidste møde. På overordnet plan har 

ministeriets forhandlinger med andre myndigheder (Naturstyrelsen, Miljøministeriet, Slots- og 

Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet mv.) har ligget stille pga. valg og regeringsforhandlinger. 

På projektgruppeniveau, er næste step, at ejendomsstyrelsen præsenterer et oplæg til et 

byggeprogram for hele projektet. Det er planen, at det skal ske på et styregruppemøde i næste uge. 

Der foreligger nu et godkendt havereglement for småbygninger i haverne, som Naturstyrelsen på 

Bornholm og Slots- og Kulturstyrelsen har været indover. Ejvind har orienteret særskilt om dette på 

sidste møde og via mail, men de første godkendelser er allerede blevet givet på baggrund af det 

nye reglement. 

AMK spørger ind til havneprojektet. JPK fortæller, at det blev sat på standby indtil 
energiprojektet var kørt igennem. Nu er ministeriet i gang med at finde penge, så det kan 
komme i gang. 
 

4. Retningslinjer for redskabsskure og hytter på Ertholmene / oplæg fra arbejdsgruppen 
Retningslinjerne for tildeling og anvendelse af redskabshytter og skure samt bilag blev 
gennemgået. I den forbindelse var der forslag om hytte nr. X54 (Solveigs hønsegård) skal 
overgå til have, når den engang kommer tilbage til administrationen. Der var stemning i 
ørådet for at den kan overgå til status af have. EPJ mente at det kunne være fornuftig at 
bevare den som redskabshytte, men det afhænger af hyttens størrelse og beskaffenhed. 
Det må der tages stilling til, når hytten engang skal ud på andre hænder. 
Der er tilfredshed i øådet med retningslinjerne. Der blev tilføjet en passus om foreninger i 
retningslinjerne, så de også kan tilgodeses ved tildeling af hytter. 
 

5. Redskabsrum i Salterierne/oplæg fra administrationen 
Retningslinjerne for tildeling og anvendelse af redskabsrum i salterierne samt bilag blev 
gennemgået.  
Der er tilfredshed i Ø-rådet med retningslinjerne. 
 
AMK roste JPK for samarbejdet og for stor lydhørhed i Ø-rådet.  
 

6. Affaldsstrategi / punkt fra sidste møde 
Ejvind gennemgik status på affalds kampagnen. Første skridt har været at ensrette og 
opdatere piktogrammer, så de er tilsvarende, hvad man møder på affaldshåndtering i 
resten af landet. Første skridt i forhold til at få sejlere til at aflevere deres affald i 
affaldsgården på havnen er i gang. I den nærmeste fremtid kommer der skilte op ved el-
standerne på Frederiksø, og skiltene ved affaldsgården gøres større. Og der kommer et 
ekstra skilt med front med Frederiksø. Diverse skilte og piktogrammer vil blive skiftet i 
løbet af sommeren. 
Næste skridt bliver en oplysningskampagne rettet mod faste beboere og hyttebeboere. 
Udarbejdelse af materiale er netop gået i gang, og vi forventer, at der kommer noget ud i 
efteråret. 



Kontakt- og Udviklings Ø-rådet 
Christiansø 

 
 

7. Eventuelt 
Intet til eventuelt 
Næste møde 20. august 2019 

 
 

 

Referent: Ejvind Jensen   


