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1. Godkendelse af dagsorden
o Alle godkender.
2. Meddelelser fra formanden/ VMJ
o VMJ er glad for, at alle kan mødes fysisk.
VMJ roser øens flotte fremtoning.
3. Drøftelse af Naturparkrådets virke. Gæstedeltagelse Louise og Henry.
o STA uddeler materiale. STA beretter, at naturparkrådet er et rådgivende organ til ørådet. Det vil derfor være sådan, at naturparkrådet vil komme med oplæg til f.eks.
5-års planer. Naturparkrådet er et fagkompetent råd med stærke kræfter, der har
en udviklende funktion for naturen på Christiansø.
STA forslår, at Naturparkrådet skal sammensættes udelukkende af Louise Pescettini
(LUP), Henry Ingemann Provstgaard (HIP) sammen med de eksterne (Lars Holmsted,
Ole Hertz, Anders Mosbech og Magnus Heide).
Denne rådssammensætning aftales som en forsøgsordning.
Der efterspørges flere lokale kræfter fra Christiansø og en lokal forankring af
initiativerne.
STA foreslår, at øens beboere skal inddrages ved idesparring (idekonkurrencer,
stormøde etc.).
Det forslås tillige, at 5-årsplanen skal danne grundlag for rådets medlemmer. Det
understreges, at medlemmerne også har en ambassadørrolle både på Christiansø
og i andre relevante fora.
Der samtykkes til forslaget om, at rådet nu består af LUP, HIP og de 4 eksterne
medlemmer. 5-årsplanen skal gennemgås på et stormøde, hvor alle lokale kan
komme med deres besyv til planen. LUP og HIP vender tilbage med dato til
afholdelse af sådan et møde.
4. Status på Turismestrategien. Gæstedeltagelse af Hans Ole Mathiesen / STA
o HOM redegør for arbejdet med turismestrategien og fremviser måltal for turismen
(antal overnattende, Facebook-følgere osv.)
Der spørges ind til om guidning af gæster kan gøres mere jævnt på dagene, så
belastningen på eks. kroen og i kiosken kan blive mere jævn.
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o Der er i turismefølgegruppen aftalt at igangsætte arbejdet med
brugerundersøgelsen, som igangsættes over de næste måneder. Ø- rådet vil blive
orienteret om undersøgelsens resultater.
5. Administrationen orienterer herunder:
- Kunstnerrefugie
o STA har lavet en aftale med kunstnerpar, der skal bo i en periode her på øen. De
bor billigere i denne periode mod, at de så opfører en koncert for øens beboere
inden deres afrejse.
o STA genoptager den tidligere drøftelse omkring, at formalisere konceptet
omkring kunstnerrefugie på Christiansø.
JUP har sendt tidligere arbejde til STA.
STA udarbejder oplæg, der præsenteres for ø-rådet senere.
- DR2 program med helikopter og drone
o Lasse Spang Olsen kommer med et produktionsselskab og laver optagelser med
helikopter og drone 10. juni. De har fået de fornødne godkendelser både internt
og eksternt.
- Guidning ved ringmærkning af fugle
o Der er lavet en aftale med Feltstationen om at lave udbyde guidede ture ved
deres net. Aftalen er indgået efter samme princip som de øvrige guider på
Christiansø, hvor en del af omsætningen tilfalder CA.
- Turismekoordinator / fortrolig drøftelse
o Drøftes til sidst uden tilhørere.
- Asketræ
o STA orienterer at sankning af træ ikke bliver aktuelt. Det drøftes, at det er i
henhold til et øget fokus på biodiversitet i plejeplanen at træet som
udgangspunkt skal blive liggende i naturen. CBC supplerer, at det er et generelt
statsligt og offentligt fokus, at de offentlige arealer skal tilgodese
biodiversiteten. Dette er også fulgt op af de vejledninger, der er udstukket af
Naturstyrelsen.
- Status på udbud af forpagtning af Kro, Købmand og teltplads
o Processen har været forsinket grundet manglende udbudsjurist til at gennemgå
udbudsmaterialet. Der blev orienteret om den forventede udbudsproces for
forpagtningen af Christiansø Gæstgiveri, Købmandshandel og Kiosk, som
planlægges igangsat 1. juni 2021 med et opslag på udbud.dk. Det

-

efterspørges at fremskynde processen, men der gøres opmærksom på, at der er
formaliserede krav til en EU-udbudsproces.
Der er forundring over, at processen er så forsinket. Det efterspørges at
processen startes hurtigere op næste gang.
VMJ vil gøre FMN opmærksom på, at arbejdet kunne være gennemført mere
rettidigt.
Teltplads
o STA vil gerne gennemføre et ø-udbud på forpagtning af teltpladsen. Her ønsker
STA, at ansøgningerne skal prioriteres efter hvor godt disse understøtter
turismestrategien. Det vil blive muligt for både øboere og udefrakommende at
byde på forpagtningen.
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Det drøftes omkring, hvorvidt det skal være øboere eller eksterne. Der er delte
meninger omkring fordele og ulemper ved at have eksterne til at varetage
forpagtningen.
Der er ikke planer om at hjemtage teltpladsen i CA igen.
Det er aftalt med Claus og Laura at de gerne deltager i processen vedrørende
overdragelse.
Status på årsopgørelse på el og varme
o CBC orienterer, at årsopgørelser er på vej ud på øen pt.
CA vil tage op med FMN, at det er uacceptabelt, at årsopgørelserne ikke er
kommet tidligere ud end nu.

6. Butik Sirenehuset/Lighuset/ status. Orientering når aftalen var på plads om hvilke opgaver
der skal løses / SUS
o Aftalen omkring Sirenehuset har tre forretningsben: Turistinformation, udlevering
af nøgler samt salg af kommisionsvarer.
o Det spørges til, hvad Sirenehuset håndterer ifht. korttidsudlejning. Her orienterer
STA, at CA har idriftsat et online booking-system på hjemmesiden. Herigennem
booker gæster deres ophold nu.
Sirenehuset står for nøgleudlevering for disse udlejninger.
Det drøftes, hvordan håndteringen er med de lejemål med særlige vilkår (f.eks.
Hestehytten). Systemet spærrer for bookinger frem mod 1. april, således at de, der
opfylder kriterierne til de særlige regler, at de fortsat kontakter Lene på sædvanlig
vis.
7. Hjemmesiden – emner til opdatering: Kulturen og Øens Facebookside – indhold /SUS/AMK
o Det drøftes hvem, der har ansvaret for hjemmesiden. STA er ansvarlig for indhold
og JUP foretager ændringerne.
STA efterspørger en arbejdsgruppe, der kan gennemgå indholdet på hjemmesiden i
forhold til om indholdet er retvisende og aktuelt indhold. Der er evt. for meget
indhold på hjemmesiden – så det er aftalt at foretage en generel sanering på
indholdssiden.
SFA vil gerne være en del af denne gruppe.
Der spørges ind til, hvordan man får historier på FB siden. JUP vil meget gerne have
input til historier og kan kontaktes hvis man har en god historie eller ide.
8. P-plads licenser i Gudhjem
o VMJ orienter, at licenserne er bevilget til Christiansø. Tildelingen er sket efter de
henvendelser, der oprindeligt kom ind.
VMJ har fået henvendelser, der går på, at der skulle være for få licenser.
STA orienterer, at licenserne skal genansøges hvert i december. CA vil sørge for, at
denne genansøgning finder sted.
STA vil udarbejde nogle retningslinjer med kriterier til tildeling af p-licenser, når plicenser bliver afleveret tilbage eller nye kommer til.
Disse kriterier vil blive behandlet i Ø- rådet.
9. Evt. Herunder næste møde
o Referat for beboere, der ikke modtager mails: CA vil sende disse via posten.
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Antal tilhørere: 9 stk.

Referent: Souschef, Christian B. Christiansen

