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CHRISTIANSØ NYHEDSBREV 1-2020 
 

 

Så er det tid til årets første nyhedsbrev! 

Det kommer midt i denne Corona-krise, som Danmark og verden er kastet ud i, og som i høj  grad også påvirker 

vores hverdag. Vi sidder alle i disse dage meget mere indenfor for os selv og følger udviklingen med forbløffelse 

og bekymring. Vi kan være glade for, at indtil videre er vi sluppet for at få Corona-smitten til Christiansø. 

For at være bedst muligt informeret og rustet opfordres I alle til at følge med i de informationer og restriktioner, 

som løbende tilflyder os via medierne, og som vi i Christiansø Administration med jævne mellemrum supplerer 

med lokale meddelelser. 

Jeg oplever stor forståelse for og efterlevelse af de restriktioner og begrænsninger, som vi bliver pålagt – også 

her på Christiansø. Tak for det!  

Jeg kan mærke, at vi her på øen rykker sammen og hjælper hinanden. Fortsæt med det, og tænk også på at give 

dem, som måske sidder alene, lidt opmærksomhed – så godt som det kan lade sige gøre på afstand. 

Og nu til nyhedsbrevet, som jeg vil prøve at få til at handle om andet end til Corona, så det også bliver muligt at 

tænke på noget andet. Det kommer jo en tid efter Corona, hvor vi gerne skal vende tilbage til hverdagen hurtigst 

muligt! 

 

Beredskab 

Beredskabet, herunder Elephanten, er intakt på normal vis. Vi har oplagt beskyttelsesudstyr og forberedt 

procedurer, så vi kan håndtere transport af en evt. Corona-smittet person. Lars har jævnlig kontakt til 

sundhedsmyndighederne for at holde sig opdateret, men derudover har vi endnu ikke iværksat særlige 

beredskabsmæssige foranstaltninger, udover dem, som Lars har udmeldt for lægeklinikken, da vi vurderer, at vi 

generelt er godt beredskabsmæssigt rustet. 

 

Brug vagttelefonen i weekender og udenfor arbejdstid 

Vagttelefonen 20364013 (eller fastnet 56462014) er jo vores primære ALARM-nummer. Vagttelefonen bæres af 

den vagthavende (Ejvind eller mig) døgnet rundet. Den vagthavende har også ansvaret for at håndtere 

driftsforstyrrelser og akutte indsatser udenfor arbejdstiden og i weekender/på helligdage. 

Hvis I oplever driftsforstyrrelser (el-vand-varme), eller hvis der på anden vis er behov for indsats fra 

administrationens side, er det vagttelefonen, som man skal ringe til. Derved sikres, at I får fat i den af os, som har 

vagten, og ikke forstyrrer den, som har fri. 

 

Bemanding  

Vores bemanding er uændret, der er ingen til- eller afgang i administrationen siden sidst. 

Vi har p.t. to jobopslag ude på jobbørsen – en som fæstningsmedarbejder (stenmand) og en som lærervikar til 

næste skoleår (2020-21) med ansøgningsfrist hhv. 1/5 og 13/4 (Ansøgningsfrister er forlænget pga. Corona). 

Lærervikaren skal erstatte Louise, som søger et års orlov for at blive projektansat som naturvejleder af 

administrationen fra 1. august i år, indledningsvis frem til næste sommer. Men vi håber, at vi kan skaffe 

finansiering bl.a. via projektmidler, så Louise kan fortsætte som naturvejleder også efter sommeren 2021. Det vil 

være til stor gavn og give god mening for at understøtte og udvikle vores brand som naturpark. 

Mange af jer har allerede delt opslagene via vores Facebook-opslag, men I må meget gerne fortsætte med at 

sprede budskabet om disse to stillinger. I kan se opslagene på vores hjemmeside her: 

www.christiansoe.dk/job/ 

Vi har derudover fundet vores tårnpasser (tidligere også kaldet ”sommerfugl”) for 2020. Malene har lagt billet 

ind på stillingen, og hun vil starte 1. april og passe jobbet hele sæsonen frem til 31. oktober. Vi er superglade for 

på den måde at have fået en stabil og lokal løsning til det job, så velkommen til Malene!  

18-3-2020 

http://www.christiansoe.dk/
http://www.christiansoe.dk/job/
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Økonomi  

Kort fortalt: Økonomien er stabil og budgetterne for 2020 giver ikke anledning til ændringer i  

ansættelses- og aktivitetsniveau i 2020 sammenlignet med 2019.  

 

Forbrug opkrævning 

Vi har fra 2020 ændret lidt i procedurerne for aflæsning og opkrævning af el og varme 

Fremover vil det være souschefens ansvar, at: 

 Indhente årlige måler aflæsninger ultimo 4. kvartal 

 Indsende forbrugstal og målertal til Ejendomsstyrelsen primo 1. kvartal 

Boligkontoret ved ejendomsstyrelsen har ansvar for, at: 

 Udsende opgørelse til lejerne med angivelse af difference i forhold til acontoindbetaling i 1. kvartal 

Da det er første år med denne nye procedure, er den lidt forsinket. Jeg skal hilse fra Esben Andersen fra 

Boligkontoret og sige, at I kan forvente at få forbrugsopgørelserne tilsendt i eboks i løbet af april. De af jer, som 

ikke har eboks eller er fritaget, vil få det tilsendt som normal post. 

 

Energiprojekt Christiansø (vindmølle-brintanlæg-spildevand-ny garage mv.) 

Endelig igangsætning af energiprojektet afventer fortsat den sidste godkendelse af et aktstykke i regeringens 

finansudvalg. Aktstykket har været igennem en lang proces, som har kørt siden oktober sidste år, og det har af 

forskellige årsager trukket ud. Projektgruppen sidder klar i startblokken og venter på startskuddet, som vi håber 

på snart kommer. 

 

Havneprojektet 

Der er planlagt renovering af havnen i 2020 og 2021. I 2020 skal kajerne foran Salterierne og langs molen med 

syd repareres, og i 2021 er det Klaverhjørnet, Beddingen og småreparationer på de øvrige kajanlæg, som står for 

skud. 

På grund af begrænsninger med at hyre konsulenter i forsvaret (staten) i 2020, har Ejendomsstyrelsen ikke 

adgang til Kgl. Bygningsinspektører i 1. halvår 2020. Derfor er der heller ikke kommet gang i dette projekt endnu. 

Vi er i dialog med ejendomsstyrelsen og rykker jævnligt for at få det igangsat projektet. Forventningen er fortsat, 

at projektet gennemføres som planlagt, dog sådan at arbejderne i 2020 henlægges til 2. halvår. 

 

Turismesæsonen 2020 

Turistsæsonen står for døren og vi er godt rustet. MEN hvornår vi kommer i gang, er jo meget usikkert pga. 

Corona. Der er stor sandsynlighed for, at restriktioner også kommer til at trække ind over påsken. I givet fald vil 

vi fraråde turistbesøg i påsken, da alt undtagen købmand (kro, tårn, overnatning, butikker osv.) vil være lukket. 

Vi afventer situationens udvikling en uges tid, før at vi i Christiansø Administration kommer med en officiel 

udmelding angående påsken. 

Det er allerede nu besluttet at udskyde åbningen af udstillingen i Store Tårn. Mange af jer har nok set den fine og 

store omtale af Anders Brinch og Silas Inoue i Bornholms Tidende i lørdags. Det er jo et spændende oplæg, og 

man kan næsten ikke vente med at se, hvordan det kommer til at tage sig ud i Store Tårn. Men Anders og Silas 

har pga. Corona pt. ikke adgang til statens værksteder i København, så de kan ikke færdiggøre udstillingen og 

åbne 18.april som planlagt. Vi skal lige finde vores ben og kende tidshorisonten på Corona bedre, før vi vil melde 

en ny åbningsdato ud. 

I 2020 skal der, som I måske også har læst i Tidende, gennemføres en brugerundersøgelse (turismeundersøgelse) 

blandt vores gæster og turister. Undersøgelsen skal give os et bedre billede af, hvem der kommer som turister, 

og hvorfor de kommer. Med undersøgelsens resultater og anbefalinger i hånden, er det målet, at vi fra 2021 kan 

lave en meget mere målrettet og velovervejet markedsføring af Søfæstning Christiansø som besøgsdestination. 

Vi har indgået aftale med Center for Regional og Turismeforskning (CRT) i Nexø om at stå for undersøgelsen. Der 

http://www.christiansoe.dk/
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er afsat i alt 160.000 kr., som er inklusiv en markedsføringskampagne på 40.000 kr. til næste  

vinter. Vi har fået et tilskud på 80.000 kr. fra LAG Bornholm, resten betaler administrationen. 

 

Ørådet 

Siden sidst er der blevet gennemført valg til ørådet, så ørådet er nu sammensat således: 

Vibeke Møller Jensen (formand)  

Laura Zafnes (beboerrepræsentant) 

Sus Form Anker (beboerrepræsentant)   

Jacob Uno Pescettini (beboerrepræsentant)  

Anne Marie Koefoed (beboerrepræsentant) 

Jens Peter Koefoed (administrator/chef)  

Ejvind Povlsgaard Jensen (souschef) 

Det nye øråd afholdt sit første møde i januar, og efterfølgende valgte de fire beboerrepræsentanter Jacob som 

ny næstformand. 

Der henvises til referat fra mødet, men jeg vil her lige fremhæve, at Sus blev valgt som lokal ”transportminister” 

med opgave at være lokalt talerør for øboerne og bindeled til Christiansøfarten. 

 

OBS: Pga. Corona er ørådsmødet, som var planlagt til 1. april, udskudt. Ny dato udmeldes, når situationen er 

bedre afklaret 

 

Åbent bibliotek 

I løbet af marts har vi ombygget biblioteket til såkaldt ”åbent bibliotek”. Det betyder, at det fremover vil være 

muligt at benytte biblioteket i tidsrummet kl. 7-22 alle ugens dage. Man skal så lukke sig selv ind med sit 

sygesikringskort. En forudsætning er, at man oprettet som bruger.  

Charlotte vil fortsat have betjent åbningstid mandag og torsdag, dog reduceret med ½ time til kl. 15.30-17. 

Charlotte vil orientere om de nye forhold, når vi åbner. 

Netop åbningen var planlagt til 26. marts, men også det må vi udskyde på ubestemt tid, indtil Corona-

restriktionerne bliver ophævet/lempet. Charlotte vil melde ud ad sædvanlige kanaler, når vi har fastlagt den nye 

åbningsdato. 

 

Bopæl 

Efter aftale med ministeriet vil administrationen frem over hvert år i årets først nyhedsbrev orientere om 

retningslinjerne for at opretholde folkeregisteradresse på Christiansø. 

Helt grundlæggende står der følgende i Lov om Det Centrale Personregister: 

”Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende 

på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele”   

Det kan altså forventes, at øboere med adresse på Christiansø er på øen ”hovedsagligt og regelmæssigt”. 

Der kan dog være særlige forhold, som kan begrunde afvigelser dette, bl.a. for familier med børn. 

Det er Christiansø Administrations ansvar, at sikre at  og vurdere om  beboere er korrekt registreret i 

Folkeregisteret. Det gøres ud fra de retningslinjer, som er beskrevet om bopæl og folkeregister i ”Vejledning for 

ledelse og forvaltningspraksis ved Christiansø Administration”. Afsnittet er vedlagt som bilag sidst i dette 

nyhedsbrev. 

 

Parkering Gudhjem 

Bornholms regionskommune har anmodet om, at Christiansø Administration informerer om parkeringsregler i 

Gudhjem. 

Indledningsvis kan jeg sige, at jeg siden 2018 på administrationens vegne har bedt Center for Natur, Miljø og 

Fritid ved Bornholms Regionskommune (ansvarlig enhed for parkeringsregler på Bornholm) om, at øboere på  

 

http://www.christiansoe.dk/
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Christiansø indtænkes i det regler, som udarbejdes i parkeringsreglerne for Gudhjem. Indtil  

videre har det ikke medført, at vi er blevet tilgodeset. Eksempelvis er muligheden for at købe 

 p-licens forbeholdt erhvervsdrivende og beboere i Gudhjem. Se mere her: 

https://brk.dk/Borger/Havneogveje/Parkering/Sider/Parkeringslicens-Gudhjem.aspx 

Jeg vil derfor på næste ørådsmøde foreslå, at ørådet fremover skal tage en mere aktiv rolle for at  

fremme øboernes parkeringsmuligheder i Gudhjem. 

Her følger som opfordret af BRK infornmation om parkering i Gudhjem 

I sommerhalvåret (nøjagtige datoer kendes pt. ikke) er der tidsbegrænset parkering i det lilla parkerede område 

på kortet herunder: 

 
Her er tidsbegrænset parkering (2 timer) og derfor kan der ikke parkeres af øboere eller vores gæster dér i 

sommerhalvåret. 

 

BRK har konkret bedt mig orientere om, at parkering på havneområdet ved Nørresand i det rødt markerede 

område herunder ikke er tilladt: 

 
 

 

http://www.christiansoe.dk/
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Georg Stage 

Kaptajn Jesper Amholt har meddelt, at de anløber Christiansø 6-10. juli. Det er lidt atypisk midt i  

højsæsonen, men jeg har lovet, at vi selvfølgelig nok skal finde plads til skib og besætning. Vi glæder os til at få 

besøg af det smukke skib og dets besætning igen! 

 

Frøsalg  

På given foranledning skal jeg indskærpe, at frøsalg fra reliktplanter kun må foregå med frø, som er 

 indsamlet i sælgerens egne haver, eller fra haver med den pågældende bruges tilladelse. Det er jf. 

fredningsbestemmelserne ikke tilladt at indsamle frø fra planter på offentlige arealer.  

 

Til- og fraflytninger 

Der er ikke sket til/-fraflytninger siden sidst. Vi er fortsat 85 øboere 
 

HUSK! Nyhedsbreve og ørådsreferater kan tilgås på vores hjemmeside her: www.christiansoe.dk/oeraadet 
 

 

Pas på hinanden og husk også at nyde det spirende forår! 

 

Jens Peter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilag: Retningslinjer om bopæl/folkeregistrering 

 

http://www.christiansoe.dk/
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Uddrag om Folkeregistrering og bopæl fra Vejledning for ledelse og forvaltningspraksis ved Christiansø 

Administration.  

 

Folkeregister 

Christiansø Administration skal sikre, at beboere er korrekt registreret i Folkeregisteret. 

Lov om Det Centrale Personregister og Bekendtgørelse om folkeregistrering er forvaltningsgrundlaget ift. 

registrering af personer, som ønsker eller har bopæl på Christiansø. 

Registrering af tilflyttere sker via Christiansø Administration, som indberetter tilflyttere til Bornholms 

Regionskommune. I praksis vil det sige, at det kun er mulig at folkeregistrere sig på Christiansø Administration 

ved at aflevere flytteanmeldelse på administrationens kontor gennem personligt fremmøde. Det er altså ikke 

muligt at lade sig folkeregistrere digitalt på Christiansø, som man ellers kan i det øvrige Danmark. 

Flytteanmeldelser og dermed anmodning om optagelse i folkeregister ved Christiansø Administration skal 

godkendes af administrator eller i dennes fravær souschef.  

Godkendelse forudsætter at: 

1. Ansøger er ansat ved Christiansø Administration eller har anden helårsbeskæftigelse på Christiansø. 

Medfølgende partner og børn under 18 år kan ligeledes godkendes. 

2. Ansøger har fået anvist bolig af Christiansø Administration. 

Ydermere kan allerede folkeregistrerede beboere, som flytter til ny adresse på Christiansø, godkendes. Fra det 

18. år skal personer flytte folkeregister, såfremt vedkommende ikke længere bor på øerne. 

 

Sæsonansatte kan ikke opnå ret til at blive folkeregisteret på Christiansø.  Blandt andet er der i 

forpagtningsaftale for Gæstgiveri, Kro, Købmandshandel og Kiosk indskrevet, at forpagters midlertidige ansatte 

ikke kan blive folkeregistreret med bopæl i Christiansø Administrations værelser og boliger. 

Øens gunstige skatteforhold fordrer, at der gøres en ekstra indsats for at sikre, at folkeregistreringen af beboere 

på Christiansø er korrekt. 

I §6 om Lov om Det Centrale Personregister står bl.a.:  

”Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt 

fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele.”   

Det må altså forventes, at øboere med bopæl og folkeregisteradresse på Christiansø er på øen hovedsagligt og 

regelmæssigt. Konstateres det, at der er beboere, som er fraværende i længere perioder, bør det give anledning 

til nærmere undersøgelser fra Christiansø Administrations side. 

Der kan dog forekomme tilfælde, hvor der er tale om personer, som anvender flere boliger. Her står i §7 i Lov om 

Det Centrale Personregister bl.a.: 

”Kommunalbestyrelsen (red.: Christiansø Administration) skal registrere personer, der anvender flere boliger her 

i landet, med bopæl i den af boligerne, som de efter en samlet vurdering må siges at have mest tilknytning til.” 

og at afgørelse bl.a. træffes efter kriteriet ”3) Om ægtefælle eller samlever og børn bor i denne bolig”.  

Anvendelse af ”flere boliger” har gjort sig gældende i et par i tilfælde de seneste år hos forældre til børn, hvor et 

af børnene har måtte forlade Christiansø efter 7. klasse. 

I forhold til sagsbehandling af henvises til dokumentet ”Noter vedr. Bopælspligt vs. Folkeregister” 

Christiansø Administrations tilsynspraksis ift. at sikre korrekt folkeregistrering af beboere omfatter: 

 Alle anmodninger om at blive optaget med folkeregisteradresse på Christiansø skal godkendes af 

administrator eller i dennes fravær souschef. 

 Folkeregisterkontoret ved Bornholms Regionskommune fremsender hvert kvartal oversigt over 

folkeregistrerede på Christiansø til Christiansø Administration, således at Christiansø Administration kan 

føre tilsyn med, at evt. fraflyttede beboere har tilmeldt sig folkeregisteret i ny kommune. 

 Information om regler for at få og opretholde folkeregisteradresse på Christiansø udsendes med 

nyhedsbrevet til alle beboere 1 gang årligt, normalt i 3. kvartal. 

http://www.christiansoe.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191719
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10751
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191719
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191719
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191719
file://///fmn.dk/dfs/CRO/Shares/Christiansø%20adm.%20Ledelsen/Blivende%20bestemmelser/Folkeregister/Noter%20Bopælspligt%20folkeregister.docx
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 Ved begrundet mistanke om, at folkeregistrerede beboere ikke lever op til betingelserne for at være 

folkeregistreret på Christiansø, retter Christiansø Administration ved brev henvendelse til pågældende 

beboere, hvori der udbedes dokumentation for, at tilknytningen til bopælen på Christiansø er størst.  

Såfremt folkeregistrerede beboere ikke kan dokumentere, at tilknytningen til bopælen på Christiansø er størst, 

fremsender Christiansø Administration brev, hvor forholdene bedes bragt i orden 

 

http://www.christiansoe.dk/

