Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Christiansø

Referat fra møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Dato: 23. oktober 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)

Afbud: Flemming Kring (FK)
Tilhørere: 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Meddelelser fra formanden
Formanden havde ingen meddelelser.
3. Administrationen orienterer
Økonomien
JPK kunne fortælle, at vi fortsat holder budgettet for 2019 ift. drift- og løn.
Der arbejdes i øjeblikket på budget 2020, hvor rammen lige nu til driftsbudgettet er 8.65
mio. kr. på udgiftssiden og 4,8 mio. kr. på indtægtssiden, hvilket svarer til vores 2019ramme.
På lønsiden er rammen for 2020 også uændret på ca. 8,55 mio.. Det er derfor JPK’s
forventning, at der kan opretholdes samme aktivitetsniveau og samme medarbejderskare i
2020, som vi har haft i 2019.
Status turisme 2019
JPK fortalte kort, at det har været et godt år på trods af lavere passagertal i år ift. 2018. Vi
har haft 15 % flere besøgende i tårnene og 47 % flere overnattende i administrationens
logier i 2019 ift. 2018.
Priserne på øens logier bliver hævet i 2020 for at udligne prisforskellen til kroen. Der
kommer en booking mulighed på hjemmesiden til næste år.
Ansøgning til Friluftsrådet om at blive fuldgyldig naturpark er indsendt 30/9 og behandles i
november.
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JPK vil informere om dette på stormødet.
Areal og Boligpolitik
JPK orienterede om, at det sidste søm i areal og boligpolitikken nu er slået i, idet JPK har
indskrevet følgende om retten til bolig ved pensionering i administrationens interne
ledelsesvejledning:
Særligt vedrørende tildeling af bolig til ansatte i Christiansø Administration, som ved pensionering
mister retten til tjenestebolig:
Af CIR nr. 60397 fremgår om denne gruppe øboere, at de tilhører prioritetsgruppe 2, når ledige
helårsboliger efter ansøgning skal tildeles som almindelige lejeboliger jf. lejeloven. Gruppe 2 er
beskrevet sådan:
Gruppe 2: Ansøgere, der i forbindelse med alders- eller helbredsbetinget pensionering eller
ægtefælles død forlader tjeneste- eller lejebolig på Christiansø
Der er dermed i de gældende retningslinjer ingen indbygget garanti for, at ansatte ved Christiansø
Administration kan tildeles en almindelig lejebolig, når de på grund af pensionering afslutter deres
ansættelse ved Christiansø Administration. En garanti vil kræve, at der altid er ledige almindelige
lejeboliger til rådighed, hvilket langt fra er tilfældet. Det findes dog rimeligt, at øboere, som i en
lang og sammenhængende tjenesteperiode op til deres pensionering har haft bopæl på Christiansø,
kan tildeles en passende lejebolig.
Siden 2019 har det derfor været praksis, at ansatte, som ved pensionering bor i en tjenestebolig og
har haft mindst 10 års sammenhængende ansættelse ved Christiansø Administration, vil kunne
tilbydes en almindelig lejebolig. Denne bolig vil være en bolig afstemt til den pågældende ansattes
husstand, idet der ved husstand forstås lejer samt ægtefælle/samlever, der har haft fælles
folkeregisteradresse med lejer på Christiansø i mere end to år, samt eventuelle børn under 18 år
med folkeregisteradresse på Christiansø.
Boligen kan være den bolig, som den ansatte bor i ved pensionering (typisk når der er tale om en
mindre bolig), eller det kan være en anden bolig (typisk mindre bolig), som Christiansø
Administration af hensyn til samlede boligpolitik og de familiære forhold finder mere egnet at tildele
vedkommende. Den ansatte skal, såfremt der er tale om en kendt og planlagt pensionering, senest 2
år før pensionering have tilkendegivet, at vedkommende ønsker at blive boende på Christiansø efter
pensionering.

Energiprojektet
JPK kunne orientere om, at økonomien nu er godkendt til projektet, og at der nu skal
godkendes et aktstykke i Folketingets Finansudvalg, før den egentlige
myndighedsbehandling og indledende projektering kan begynde.
Jan Boll Jespersen fra Ejendomsstyrelsen vil komme til stormødet og orientere om seneste
status.
Affaldskampagne
EPJ orienterede om, at kampagnen er ved at være i mål. Der er lavet nye henvisningsskilte
på havnen, der er kommet ny afmærkning på skraldespandene, og symbolerne på
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storskraldspladsen er nu alle lavet efter en landsdækkende standard. I november vil der
komme kampagnemateriale til husstandene, mere om det til stormødet.
Læge forlænges
JPK orienterede om, at Forsvarsministeriet arbejder på at forlænge læge Lars Buchs 5-årige
kontrakt, som udløber 30. juni 2020, så vi er sikker på at have en læge på øen også efter 30.
juni 2020.
Renovering af eksisterende lejemål
Der var to, som bød ind på at få deres lejemål renoveret. Ved prioritering af hvilket lejemål
der skulle renoveres i denne omgang blev der lagt vægt på følgende:










Lejemålets generelle stand
Dato for sidste renovering
Arbejdets omfang
Brandforhold, og mulighederne for at bedre standarten
Lejerens behov
Lejemålets indretning
Fremtidig brug af lejemålet
Lydisolering til tilstødende lejemål
Tilstand af de tekniske installationer

På den baggrund blev det besluttet, at det bliver nr. 47 (Sus), der skal renoveres til vinter.
Sus flytter midlertidigt i nr. 14 under renoveringen.
JPK sluttede med at orientere om, at vi ikke er kommet videre med at undersøge
webkamera og evt. vejrstation, som kan integreres i hjemmesiden. Det kikker vi på i vinter.
4. Kommende valg til Ø-rådet
Flemming og Anne Marie er på valg.
Valget vil komme til at forløbe således:
a. Valget varsles senest den 30. oktober.
b. Kandidater skal melde sig senest den 11. november kl. 12:00
c. Brevstemmer starter den 12. november. Brevstemmerne skal være fremme ved
Administrationen senest den 25. november.
d. Valget løber fra den 26. november til og med den 6. december.
JPK laver opslag til opslagstavlerne
5. Stormøde den 7. november – dagsorden forberedes
Dagsordenen blev forberedt, Vibeke udarbejder den endelige og udsender.
Der er en fejl i opslaget hvor der står at forslag til stormødet skulle være indgivet senest
den 22. oktober. I følge vedtægterne skal forslag være afleveret senest 7 dage før
stormødet, så den korrekte dato er 1/11. Der kommer nyt opslag op.
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6. Næste mødedato i januar 2020
Næste møde: Onsdag d. 8. januar
7. Evt.
SFA spurgte til rydningen ved og nedenfor ledefyret på Frederiksø, hvor hun syntes at der
er taget for meget. EPJ siger, at vi er opmærksomme på at der fortsat skal være steder hvor
edderfuglene kan ligge, og prøver at balancere med, hvad der ryddes i forhold til hensynet
til edderfugle, kulturminder og fæstningsværker. Desværre er det ikke altid at de forskellige
hensyn balancerer med hinanden, og der kan være forskellige meninger om hvor og hvilke
hensyn, der skal tages.

Referent: Ejvind Jensen

