
Kontakt- og Udviklings Ø-rådet 
Christiansø 

 

Referat for møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet 

 

Dato: 22. januar 2020 Sted: Hønsehuset kl. 19.00 

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

Deltagere  

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

Sus From Anker (SFA)  Jacob Uno Pescettini (JUP) 

Administrator Jens Peter Koefoed (JPK) Souschef Ejvind Povlsgaard Jensen (EPJ) 

Fraværende:  

Anne Marie Koefoed (AMK) 

Tilhører: 3 

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

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Valg af næstformand /VMJ 
AMK og JUP stiller op til næstformandsposten. VMJ foreslår at udsætte valget så alle 
medlemmer kan deltage, dette blev godkendt at ø-rådet. VMJ sender mail ud til ø- 
repræsentanterne så afstemningen kan afsluttes til den 12/2. 

 

3. Meddelelser fra formanden/VMJ 
Vibeke har fået forlænget formandsposten med 1 år. 
Hun ønsker øen tillykke med udnævnelsen som naturpark 
 

4. Administrationen orienterer/JPK, EP 
JPK vil gerne at medlemmerne stiller spørger undervejs og åbner op for at der kan 
debatteres. 
 
Budget 2020 
Budgettet for 2020 ser således ud: 

Løn 

Ramme: 8,9 mio., heraf 0,3 mio. kr. til sociale lønudgifter (hjemmepleje mv.) 

Nettorammen er altså 8,6 mio. kr., hvilket er ca. 0,2 mio. kr. mere end 2019 
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Drift 

Ramme: 8,65 mio. kr. 

Det er 0,25 mio. kr. mere end i 2019. 

Samlet set giver budgettet for 2020 mulighed for at fortsætte med samme ansættelses- og 

aktivitetsniveau indenfor administrationens område. 

-  
- Havnerenovering 2020-21 

JPK orienterede om de forestående havnerenoveringer, som skal gennemføres i 
2020 og 2021. I 2020 er det planen at renovere stykket foran Salterierne mod syd til 
start af stenbunken ved sydlig mole, hvor der skal injiceres beton. Derefter kommer 
Klaverkajen og stykket ud for brandstationen og havnekontoret, og til sidst 
beddingsmolerne.  
 

- Energiprojektet 
JPK orienterede om status. Aktstykket, som skal godkendes i regeringens 
finansudvalg, er endnu ikke fremsendt fra ministeriet. Det forventes at ske i februar 
eller marts, hvorefter projektering og myndighedsgodkendelse kan igangsættes. 
Selvfølgelig under forudsætning af at aktstykket godkendes. 
 

- Naturpark 
JPK orienterede om status for naturparken i 2020, herunder kommende projekter, 
Lokale guider og Unge Naturparkguider (skolen). JPK kunne også fortælle, at han er 
i god dialog med Louise om hvad hun skal lave, når hun bliver færdiguddannet 
naturvejleder til efteråret. 
JPK kunne fortælle, at status på naturparken ikke medfører yderligere restriktioner 
for færdsel og adfærd, da vi i forvejen er maksimalt belagt med restriktioner i de 
gældende fredninger og lovgivninger. Der har været nogle udenøs henvendelser fra 
folk, som var urolige for dette. 
JPK fortalte om friluftsrådets tilbagemelding ift.  Naturparkrådet, som ø-rådet jo har 
givet tilsagn om at oprette. FR ser gerne, at der komme repræsentanter fra andre 
grupper, med interesse i naturparken. JPK efterspurgte forslag til dette og lagde i 
øvrigt op til, at der skulle afholdes et årligt møde i naturparkrådet i forlængelse af 
ø-rådsmødet i 2. kvartal. 
Feltstationen og øens naturvejledere bliver inviteret med til naturparkrådet. 
 

- Brugerundersøgelse 
I forlængelse med turismestrategien skal der laves en brugerundersøgelse. Den vil 
bl.a. omhandle hvorfor vores gæster kommer herud, hvor kommer de fra, hvor 
gamle er de. Målet er at blive bedre til at markedsføre øen. Der er hyret eksterne 
kræfter ind til at lave undersøgelsen. 
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- Guider 
 

Der er afholdt møde med de eksterne guider Søren S. og Thore K, de er med på 
retningslinjerne og skal fremover afleverer 10% af deres omsætning, på samme 
måde som på Hammershus. Reglerne (certificeringen) er vedhæftet referatet. 

 

5. Forslag om en kontaktperson ” transportminister”, som kan koordinere evt. ændring 
af sejltider m.m. sammen med Christiansøfarten. /punkt fra beboer 
Alle er enig om at det er en god ide, SFA har taget opgaven på sig. 
JUP spørger hvilken indflydelse vi har på afgangstiderne for Ø-farten, da der er ønsker 
om at få afgangstiderne til at passe med færgetider for Bornholmslinjen. 
JPK fortæller at der lige er lavet ny sejladskontrakt med Christiansøfarten, så der går et 
par år inden der kan ændres noget den vej igennem. Kontrakten har været igennem ø-
rådet inden den blev lavet. Hvis vi skal arbejde på at ændre tiderne er proceduren at ø-
rådet beder administrationen om at arbejde for andre afgangstider. Administrationen 
vil så bede ministeriet om at tage det med ved kontraktfornyelse for vintersejladsen.  
Det er muligt at tage en snak med Ø-farten om frivillige ændringer. 
Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

 

6. Container til METAL i affaldsgården på havnen / punkt fra beboer 
Der er ønske om at få mulighed for at kunne aflevere metal på affaldsgården ved 
havnen, primært til dåser og andet metal fra husholdningen. 
Vi drøfter mulighederne i administrationen og giver svar på næste Ø-rådsmøde. 

 
7. Hvordan kan Ø-rådet være med til at skabe nye job på øen, jfr. 

Turismestrategien/JUP 
FPK fortæller at der er en række ting Ø-rådet vil blive inddraget i. Det kan være 
medhjælp til at finde de nødvendige boliger og lokaler til virksomhed (Areal og 
boligpolitikken). Det er svært præcist at udlede hvilke jobs der kommer ud af 
turismestrategien, der må vi se hvilke erhverv der blomstre op efterhånden. 
SFA foreslår at der laves en kunstner bolig, JUP og SFA vil sætte det på som et punkt på 
næste møde. JPK henviser til Kunst og Kulturrådet det arbejder med lignende tanker. 
EPJ foreslår at man benytter de muligheder der allerede er i dag med de lejemål vi har 
til korttidsudlejning. Udenfor sæsonen, kunne det markedsføres og udbydes til en 
rimelig leje der matcher længden af en lejeperiode. 
 
JPK præsenterede et oplæg til rekruttering af medarbejdere. JUP og LZ vil gerne 
repræsenterer øboerne. 

 

8. Planlægning af møder 2020: 
 

Forslag: Ti 10/3, Ti 12/5, To 18/6, To 20/8, On 21/10, On 11/11 stormøde. 
 
Følgende datoer blev fastlagt til Ø-rådsmøder i 2020: 
25/3, 14/5, 18/6, 20/8, 20/10.  
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Stormøde onsdag den 11/11  
Mødet den 18/6 starter kl. 17:00, efterfølgende grillaften ved JPK. 

9. Evt. 

 SFA: Der var en opfordring til at lade lyset på broen hænge hele januar.  

 SFA: Der blev spurgt ind til hvordan de nye brædder på broen skal behandles, de er 
mere glatte end de gamle. EPJ fortæller at de vil blive behandlet på samme måde 
som de gamle, men det bliver først til foråret når træet er tørret så meget at de kan 
modtage behandlingen, derefter vil de blive ligesom de gamle brædder. 

 SFA fortæller at det store kastanjetræ mellem vagten og Ravelinen et træ plantet i 
forbindelse med genforeningen i 1920. Der er forslag om at lave en event i 
forbindelse med genforeningsdagen den 15/6 2020. 

 
 

 

Referent: Souschef Ejvind Jensen 

 


