Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Christiansø

Referat for møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Dato: 16. marts 2021 kl. 19.00

Sted: Månen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere
Formand Vibeke Møller Jensen (VMJ)
Anne Marie Koefoed (AMK)
Administrator Søren Thiim Andersen (STA)
Souschef Christian Bøgelund Christiansen (CBC)

Peter Klerens Karmark (PKK)
Sus From Anker (SFA)
Jacob Uno Pescettini (JUP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Godkendelse af dagsorden – Intet at bemærke.
2. Meddelelser fra formanden/ VMJ
o VMJ er glad for at ø-rådsmøde kan ske fysisk igen.
o Møde d. 24/8 flyttes til d. 1/9.
o Møde d. 16/5 flyttes til d. 11/5.
3. Administrationen orienterer/STA
- Opfølgning af revideret 10 års plan / punkt fra sidst
o STA orienterer, at planen med at renovere eksisterende lejemål er aftalt til at
ske hver 3. år. Dette følger aftalte plan. Dog med forbehold for, at justeringer i
tidsplanerne kan forekomme.
- Havneleje for øboere.
o Der er aftalt en havneleje for øboere. Henvendelse kan ske til STA.
- Skiftedag i lejemål
o STA orienterer, at det tidligere har været undersøgt hos kunderne, hvilken
skiftedag man ønskede. Her var tilbagemeldingen, at man ønskede samme
skiftedag som i resten af Danmark. Derfor er skiftedag lørdag.
- Ny generator i Vagten
o CBC orienterede, at Christiansø Administrationen (CA) har fået skiftet den ene
generator som led i at levetidsforlænge energiforsyningen frem mod
implementeringen af ”grøn ø”. Der har været udfordringer med den nye
generator med enkelte udfald af strømforsyningen.
- Udstilling Store Tårn 2021
o Lars Abrahamsen skal udstille med udstillingen: ”må gerne berøres”. Vi afventer
retningslinjer for museumsdrift ifht. COVID-19 men planlægger efter åbning af
udstillingen d. 17. april.
- Affaldsindsamling
o Der er planlagt affaldsindsamling på øen fredag d. 19. marts kl. 13:15. Vi håber
på et stort fremmøde fra øens beboere. Arrangementet afholdes med respekt
for Coronarestriktioner. Der vil være mulighed for at deltage i affaldsbingo og
vinde en pris for sejeste skrald.
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-

Naturparkrådet
o Naturparkrådet er nu samlet. Det skal bestå af ø-rådet, øens grøntmand, STA,
CBC. De gode kræfter udefra, som skal bidrage med inspiration er Ole Hertz
(bi- specialist), Magnus Heide Andreasen (havbiolog), Lars Holmsted (tidl.
Teaterdirektør, formidler på Hammershus og ansat hos Naturstyrelsen)
o STA lægger vægt på et bredt funderet naturparkråd, der kan understøtte at vi
får skabt en spændende Naturpark, der kan skabe glæde for alle.

-

Indvielse af naturparken
o STA orienterer om naturparkens indvielse d. 4. september, hvor vi forventer en
festlig dag med forhåbentlig mange gæster.
Udendørs koncerter 2021
o STA forventer at give tilladelse til afholdelse af udendørs koncerter i 2021.
Koncerterne skal være annonceret min 2. dage i forvejen og skal afholdes i
tidsrummet 10-23 og overholde gældende restriktioner vedrørende COVID-19.
o Tilladelse ligner den fra sidste år.

-

4. Ø-rådets rolle og opgaver / punkt udsat fra sidste møde/VMJ
- Emner der er relevante at drøfte i Ø-rådet
o Det drøftes om emner og punkter bragt op er i tråd med vedtægterne for ørådet.
o STA åbner for, at emner på dagsorden som stilles som spørgsmål kan rettes til
CA. Ø- rådets medlemmer bør være ambassadører for øboerne i forhold til
mere direkte kommunikation med CA – alle er velkomne hos CA.
o Det påpeges, at spørgsmål kan være relevante for andre beboere, så på den
måde kan det være gavnligt at tage dem op i ø-rådsregi. Punkter kan være store
som små.
o Det drøftes om CA arbejde skal drøftes i ø-rådet. Det foreslås at have et punkt
for, hvad der sker i driftsafdelingen.
o Det påpeges, at ø-rådet skal inddrages i beslutninger.
o Der er åbenhed for, at CA vil lytte og inddrage medlemmerne.
o Det påpeges at sagerne kan have karakter af personsager, fordi at sagerne
omhandler bestemte personers ansvarsområde. Der er enighed om at undgå
sådanne situationer.
o Ø-rådet skal have en udviklende funktion for Christiansø.
-

Hvordan kan vi i så lille et øsamfund kommunikere bedst med hinanden?
o Ø-rådet er valgt blandt øens beboere. Det påpeges at medlemmerne har et
særligt ansvar for at sprede den gode tone. Det påpeges, at dette gælder for
både CA ansatte som øens beboere. Det gælder både internt på øen og overfor
turisterne.
o Der er enighed om, at det er kendetegnende for Christiansø, at dialogen er
positiv og imødekommende.
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o Ø-rådet er opmærksomme på, at det er vigtigt, at kommunikationen er
konstruktionen.
o Der er enighed om, at tonen generelt er god – også når vi hjælper og anviser
turisterne til den gode adfærd.
-

Hvordan kan øboere kommunikere bedst med turisterne?
o Punktet blev drøftet ved punktet ovenfor.

5. Dialogmøde forår 2021 /punkt fra sidst /VMJ
o Der er stadig usikkerhed om restriktioner og begrænsninger. Punkt udsættes til
næste møde.
o Stormøde blev også drøftet. Dette vendes også på næste møde.
6. Vejrstation DMI på Christiansø? /AMK
o Det drøftes om der er usikkerheder mellem vejrmeldinger fra Bornholm og
Christiansø.
o Det påpeges, at det kan bruges som reklame overfor turister.
AMK tager kontakt til DMI. Afklaring om ansvaret for en evt. vejrstation udestår.
7. Tally Card- refusion af kort og tilbagestående penge efter nedtagning af maskine/AMK
o Automat er sat op igen. Maskinen kan bruges med de eksisterende kort og saldi
er stadig aktuelle. Ved problemer skal man kontakte kontoret, hvor der er
mulighed for aflæsning.
8. P- licens Gudhjem / VMJ
o VMJ har drøftet sagen med Leif Olsen. Sagen vil blive taget op i Natur og
Miljøudvalget i BRK til møde i april måned.
9. EVT
o Quick-test: Det efterspørges hvor mange quicktest af den ”lange type”, der er
tilbage. Vi skulle være overgået til den nye type som er den ”korte type”, der
skulle være mere behagelig at få taget.
o Kamera på vagtbygningen: Det efterspørges et kamera lignende et, der tidligere
har været på driftsvagten. Det forslås at overveje Lille Tårn som alternativ
placering.
CA undersøger nærmere.
o Der spørges ind til fugleinfluenza. Der henvises til de generelle retningslinjer og
den allerede udsendte information.
o Turisme strategi følgegruppe: Ø-rådet savner feedback og kommunikation om
fremdrift. STA oplyser om, at det stadig vil være behov for gode kræfter
fremadrettet. STA afgiver på næste Ø- rådsmøde status på turismestrategien.
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Gæstgiveri personale: Der efterspørges at orientere naboer ved indlogeringen af
sommerfugle fra Gæstgiveriet. Et ordensreglement efterspørges også udleveret til
de indlogerede. CA vil sørge for dette og inddrage Gæstgiveriet i arbejdet.

Referent: Souschef, Christian B. Christiansen

