Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Christiansø
Referat for møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Dato: 1. sept. 2020

Sted: Månen 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)
Jacob Uno Pescettini (JUP)
Christian Bøgelund Christiansen (CBC)

Tilhører: 5
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1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt
AMK vil gerne have at varslet om kommende ø-rådsmøde kommer ud tidligere.
2. Meddelelser fra formanden /VMJ

Stillingen som administrator er blevet tilbudt en kandidat, og det er et enig
ansættelsesudvalg der har indstillet. Der er nu en proces i gang omkring ansættelsen, der
kommer først en udmelding i oktober måned om hvem det bliver.
3. Administrationen orienterer/JPK
Herunder:
- Arbejdspladsen:
der er kommet to nye medarbejdere, Henry og Christian C, vi har fortsat en ledig stilling
som fæstningsmedarbejder. Stillingen er udsat til 2021.
- Status på budrunde Lighuset
Der er to bud på lokalerne. Der bliver taget en beslutning i september.
Turismefølgegruppen vil blive inddraget i beslutningen. Det er forsat det tilbud der
bedst understøtter turismestrategien
- Anvendelse af ledige fritidslejemål
Kommer under punkt 4.
- Der har været en forespørgsel til ministeriet fra Peter Juel-Jensen om at der bør gives
tilskud til passager priser på Christiansøfarten, på lige fod som de øvrige små øer.
Forespørgslen er vedhæftet referatet. JPK kan fortælle at der i juli var 30% flere
besøgende en juli 2019, og i august tegner der sig et lignede billede.

3. Fremtidig anvendelse af Maimanns hus / JPK

Fordele og ulemper blev drøftet, det er et enig Ø-råd der godkender at hytten vil blive
videreført som et korttidslejemål under Administrationen.
JPK lavet et oplæg til næste møde om anvendelsen af hytten
5. Christiansø Kunstnerrefugium/ Mail/JUP
JUP har lavet et oplæg til betingelserne for at evt. kunst refugium:

Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Christiansø

SFA mener at 1 til 3 uger er for kort tid, hun foreslår at det skal vær 3 mdr. Pris forslag 500
kr. hun spørger: hvem bestemmer hvem der skal ind, hvordan skal det opslås?
AMK vil også foreslå min 1 måned, og prisen bør være ikke mindre end hvad den
almindelige husleje pris er. Hun vi foreslå op til ½ år, men ikke i højtiderne da der stadig
skal være plads til øboer.
LZ vil også gerne have en længere periode på opholdet, så øen vil få mere ud af hvad
kunsterne kan bidrage med her til øen.
JUP siger at oplægget er lavet ud fra hvad andre har gjort, men kan selvfølgelige ændres.
JPK siger at det ikke nødvendigvis er administrationen der skal bestemme hvem der skal
her ud, det kunne være Kunst og Kulturrådet, Palivaren, Ø-råd eller andet udvalg der
vælger kunstnere.
Det foreslås at der skal laves en ansøgningsfrist på op til et halvt år.
Der skal laves et udvalg der arbejder videre med opgaven: JUP er med, og Kunst og
Kulturrådet skal have en repræsentant. SFA vil gerne være med og endelig vil JPK støtte op.
Udvalget definerer hvad og hvem, administrationen stiller lejemålet til rådighed for, og
opkræver huslejen.
6. Licens til P-pladser i Gudhjem / brev vedhæftet /VMJ
Ind til videre intet nyt. Forvaltningen i Bornholms regionskommune oplyser at sagen ikke er
behandlet endnu, men er blevet udskudt på grund af travlhed. Vores anmodning vil blive
behandlet senere.
Vibeke følger op og holder udvalget til ilden.
7. Job/AMK
Herunder:
- Er skolen blevet opnormeret?
JPK: Ja et ½ årsværk det næste skoleår.
- Arbejdsmandsstillingen – skulle den have været slået op? Hvor kommer midlerne fra?
JPK: Malte er ikke ansat i en stilling ved administrationen, men arbejder som ekstern ind
lejet håndværker, det vil sige at Malte er lønnet af drift midler.
- Bliver jobbet som graver lavet til et selvstændigt job?
Det er stadig uafklaret, med der bliver en afklaring snarest.
-

Kunne ”Fæstningsmedarbejder” jobbet konverteres til maler i en periode?
JPK: Så længe det ikke er en opslået stilling kan den godt omkonverteres.
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8. Telte foran Bagerens Hus i Rugmarken, hvordan er det kommet i stand, skal det
fortsætte? /AMK
Der har i en årrække været nogle unge mennesker der har lånt haven og hønsehuset ved
Bagerens hus til at telte i. Aftalen omkring teltningen bliver opsagt.
Forpagtningsaftalen for Kro, Købmand og Kiosk, hvornår iværksættes udbud? /SFA
Ministeriet er i gang med at arbejde med opgaven, den vil blive udbudt i god tid, men der
er ikke en dato for nuværende.
JPK beder om at få punktet på dagsordenen fremover, så der forsat er fokus på det.
9. Orientering fra ”Trafikministeren” / SFA
Der er blevet spurgt om afgangen fra Gudhjem søndag den 18/10 kan flyttes til kl. 10:30
Det er godkendt og Peter Stange har sagt ja. Christiansøfarten vil gerne at vi fortsat booker
i systemet når vi skal sejle i vinteråret.
AMK vil gerne at vi giver feedback til Christiansøfarten om vores oplevelser om sommerens
ekstra sejladser. Vi vil derfor gerne have input fra ø-boere. Så fortæl gerne jeres
repræsentanter om jeres oplevelser.
10. Problemer med Yousee-forbindelsen/mobilen / SFA
EPJ har i 2 mdr. haft kontakt til TDC for at fastholde dem i at løse problemet. Der har været
en mand fra Energistyrelsen og måle på udefrakommende forstyrrelser. Han kunne
konstatere at der ikke var noget udefra der forstyrrede mobilsignalet, så problemet ligger i
TDC’s udstyr. TDC har i torsdags lavet nogle ændringer hvilket har bedret signalet. EPJ
følger forsat op, så hvis I oplever dårligt signal må i gerne sende besked.
11. Aftale om fælles dialogmøde med forpagter - Købmand, dato findes/LZ
Der er dialogmøde den 30/9, alle øboerne er inviteret. Ø-rådet finder et egnet sted til
mødet. Det er vigtigt at der er en dygtig mødeleder. Ø-rådet finder en til opgaven.
12. Ny Ø-repræsentant i Kunst- og Kulturrådet/ JPK
Krista stopper som ø-repræsentant i Kunst -og Kulturrådet så der skal findes en ny
repræsentant. JPK spørger om ø-rådet vil finde en repræsentant. JUP blev foreslået og et
enig ø-råd har valgt ham.
13. Evt.
Næstemøde er den 20/10 kl. 19:00

Referent Ejvind Jensen

