Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Christiansø

Referat for møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Dato: 22. juni 2020

Sted: Månen kl. 17.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)
Jacob Uno Pescettini (JUP)

Tilhører: 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen er godkendt
2. Meddelelser fra formanden /VMJ
Der er blevet holdt ansættelsessamtaler med kandidater til administrator stillingen. Der
har været 6 til 1. samtale, 3 er efterfølgende indbudt til 2. samtale i august.
3. Administrationen orienterer/JPK

Ansættelser
Der er 3 stillinger der har været opslået siden sidste ø-rådsmøde, Souschef, grøntmand og
fæstningsmedarbejder.
Souschef: Der har været 5 til 1. samtale, 3 er efterfølgende indbudt til 2. samtale i uge 28 og
29, alle 3 kandidater med familie og børn.
Grøntmand: Der er indkaldt 5 til samtale på onsdag, 4 af ansøgerne har børn.
Fæstningsmedarbejder: Der har været 3 ansøger til fæstningsmedarbejderstillingen, vi har
valgt ikke at invitere nogen til samtale.
Corona.
Der er fortsat ingen smittede på øen. Der er ingen lokale tiltag udover de landsdækkende. Vi
forventer mange besøgende på øen hen over sommeren, hvilket er godt for
turismeerhvervene, men det øger selvfølgelig risikoen for smitte.
Energi og kloakerings projekt.
Aktstykket er nu godkendt, hvilket betyder at pengene er bevilget, så hele projektet nu
endelig kan gå i gang.
Kontrol af badevand.
Der har ikke tidligere været taget målinger af badevandet på Christiansø. Kontrol af
badevandet er en kommunal opgave, og er derfor ikke blevet foretaget på Christiansø. Vi
har dog valgt at påbegynde at lave prøver af vandet, jævnfør badevandsbekendtgørelsen.
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Der vil blive lavet 4. årlige målinger i badesæsonen, fra 1. juni til 15. september, vi laver
målinger på badebroen, ved Pikervig og ved Bielkes.
Efeu.
Det blev på sidste ø-rådsmøde vedtaget at gøre en indsats for at fjerne efeu. Der kommer
snart besked fra administrationen om mulighed for at rekvirere vogn til at bortkører fjernet
efeu, det er ligeledes planlagt at lade Georg Stage elever fjerne efeu når de kommer til øen
næste gang.
4. Fremtidig anvendelse af Maimanns hus / JPK

Else Maimann er død, hvorfor Maimann hytten går tilbage til Administrationen. De
efterladte har fået sommeren til at rydde op og tømme hytten. JPK foreslår at hytten går til
korttidsudlejning for at understøtte turismestrategien.
AMK foreslog at vi muligvis kan flytte et hyttelejemål fra et loftrum i dag og bytte det med
en hytte. JPK undersøger mulighederne til næste møde, hvor punktet tages op igen.
JPK luftede en tanke om at anvende en eller flere hytter, som korttidslejemål prioriteret til
tidligere hyttelejere. En ordning på samme måde som Hestehytten i dag er forbeholdt
tidligere øbørn fra Christiansø. Maimanns hytte er ikke en egnet hytte til dette formål, da
den er for lille, men det kunne være en mulighed, når der er flere hytter der går tilbage til
Administrationen.
Dette behandles som særskilt punkt på næste ørådsmøde.
5. Markedspladsen Christiansø. Placering af boder helst foran egen lejlighed. Forslag fra
borger. / SFA
SFA: Der er mange boder spredt ud over øen, der er nogle der er meget synlige, og der er
et ønske om at rydde op i placering af boderne. JUP mener, at det er positiv at der er
initiativ. Der er forskel på, hvor godt sted man bor i forhold til placering af en bod, det giver
forskellige vilkår for beboerne.
Der er forskellige meninger om det er godt eller skidt, at boderne er der. Ø-rådet anbefaler
ingen tiltag i forhold til boder for nuværende. Det blev nævnt, at det kan være konkurrence
forvridende i forhold til erhverv, der jo betaler skat og moms af salg. Det gør boderne ikke.
6. Venteliste på helårsboliger / AMK
Der er pt ingen på hverken erhvervsventelisten, eller helårsventeliste.
7. Hjemløse ringmærkede duer, som er til gene for beboerne /SFA
JPK undersøger, om man i et fuglereservat må indfange og aflive tam/brevduer
8. Ensretning af broen i disse coronatider. Forslag fra borger/SFA
Der blev spurgt til, om der ikke burde laves ensretning på broen, da man jo passerer
hinanden tæt. Der var enighed om at det ikke er nødvendig at lave broen ensrettet for at
forhindre spredning af corona. Folk er gode til at vende hovedet væk, når de passerer
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hinanden. Mange stiller sig også med ryggen til under passage. Hvis vi vælger at sætte
lyskurver på broen, frygter vi at folk blot vil klumpe sig sammen i enderne, mens de venter
på grønt lys, og så er vi lige vidt. Hvis man som øbo er utryg ved at passere folk på broen,
kan man tilpasse tidspunktet for passagen til et tidspunkt, hvor der ikke er stor trafik. Vi
opfordrer alle til at vise hensyn når vi krydser broen.
9. Vejviserskilte ved paradetrappen udvides med 1. teltpladsen og 2. Palivaren /SFA
Der er forslag om at sætte vejviserskilte op der viser mod teltpladsen og Palivaren. JUP vil
meget gerne have skilt mod Palivaren. LZ havde ikke et stort ønske med vejviserskilt mod
teltpladsen ved kommandanttrappen, men vil gerne have en sat op nede ved teltpladsen,
da der er flere der har svært ved at finde pladsen, og der er dagsturister, som tror, at der er
cafe på pladsen.
JPK overvejer mulighederne.
10. Opfølgningspunkter fra sidste møde:
-

-

Fælles dialogmøde med forpagter/købmand / LZ, Forpagter vil gerne indgå i en
dialog efter sæsonen
Parkering i Gudhjem / LZ/VMJ, der er 5 bilejere der har henvendt sig. VMJ retter
henvendelse til Kommunen samt Gudhjem By- og Mindeforening. Tages op til
næste møde.
Kunstnerrefugie /JUP, JUP har sendt en køreplan til JPK. Der mangler et forslag til
priser. JUP sender køreplanen ud til næste møde hvor vi går det igennem
Kriterier for Lighuset, JPK vil gerne lave et meget åbent udbud. Det vil være det
tilbud der vil fremme øens liv bedst muligt, der får Lighuset. Opgaven som
turistbureau vil blive et tilbud til aftalen, vælger man at tage opgaven som bureau
vil den vægte forholds vis meget. AMK spørger hvor meget bureauet bliver brugt,
JPK fortæller at fra alt mellem 1 og 50 henvendelser om dagen, det er meget
vekslende. JUP mener, at det er vigtigt at vi har et turistinformation, der kan tage
sig af booking og nøgleudlevering, så vi øger servicen til vores gæster.

11. Evt.
Der blev spurgt hvornår Månetoiletterne åbner. EPJ svarede, at det gør de ved start af
skolernes sommerferie på fredag.
Der blev spurgt hvornår kontoret åbner for besøg. JPK oplyste, at kontoret er åbent for
besøg. JPK sender besked ud.
Der er øboere, som mangler billetter til tårnene. Billetter kan afhentes på kontoret. JPK
sender besked ud.
12. Næste møde: 1/9 2020
Mødet i oktober bliver den 20/10 2020

Referent Ejvind Jensen
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