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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere
Formand Vibeke Møller Jensen (VMJ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Godkendelse af dagsorden
Intet at bemærke
2. Meddelelser fra formanden/ VMJ
Ingen meddelelser
3. Administrationen orienterer:
- Udkast til udbud af forpagtning af teltplads
JUP og AMK understøtter processen med STA og CBC
-

Oplæg til kunstnerrefugie
Drøftelser omkring prisniveau for ordningen, men det aftales at gå med det
præsenterede niveau.
Palivar-gruppen vil blive adspurgt om de vil administrere og udvælge egnede
kandidater til ordningen.

4. Spørgsmål til turisme undersøgelse /AMK
- Der foretages justeringer til formuleringer.
- Undersøgelsen vil foregå ved hhv. spørgeskemaer samt interviews.
- Det aftales, at STA afklarer og kommunikerer, hvordan undersøgelsen praktisk afvikles.
- Undersøgelsen evalueres når resultatet af undersøgelsen forelægger.
5. Koncert i Kunst og Kultur regi efter turistbåd er afgået /AMK
- Drøftelser omkring tidspunkter for afvikling om kulturarrangementer. Alle er enige om
at forsøge at planlægge arrangementer, så det kan tilgodese alle.
6. Ø-repræsentant i processen i udbuddet om Kroen /AMK
- Der vil ikke være en ø-repræsentant i processen om udvælgelsen. Forsvaret vil
opfordre en evt. forpagter til at tage et møde med ø-rådet inden en egentlig
underskrift.
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-

Der er utilfredshed med, at der ikke er en ø-repræsentant med i
udvælgelsesprocessen. Det ønskes, at Forsvaret adspørges ifht. at få en ørepræsentant med i udvælgelsesprocessen på samme vis som tidligere udbud.

Efter mødet har der været en dialog med Forsvaret om Ø- repræsentation i processen og
der er enighed om at inddrage en Ø- repræsentant. Rikke Hansen er blevet spurgt og vil
gerne deltage.

7. Evt.
- SFA og STA har gennemgået www.christiansoe.dk og foretaget generel sanering af
indholdet. Ændringerne vil blive implementeret snarest.
- Der er ønske om at få baller på Månen genoptaget i henhold til ændrede restriktioner.
Restriktionerne giver forskellige muligheder alt efter om arrangementer foregår
indendørs eller udendørs og om deltagerne er stående eller siddende. Budskabet er
givet videre til Støtteforeningen.
- Der sendes en opfordring om at opslag på opslagstavler skal have aktualitet.
- Den grønne pleje drøftes, hvor biodiversitet har fået et større fokus på Christiansø.
CBC udleverer et skriv til medlemmerne, hvor der redegøres for, at det er i tråd med
en national strategi omkring biodiversitet. Der opfordres til, at man tager kontakt til
CBC, hvis man vil drøfte plejen af specifikke områder.
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