Kontakt- og Udviklings Ø-rådet Christiansø
Referat fra møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Dato: 9.februar 2021 Sted: Virtuelt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere Formand Vibeke Møller Jensen (VMJ) Peter Klerens Karmark (PKK) Anne Marie Koefoed (AMK)
Sus From Anker (SFA) Administrator Søren Thiim Andersen(STA) Jacob Uno Pescettini (JUP) Souschef
Christian Bøgelund Christiansen (CBC)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkendelse af dagsorden.
STA vil gerne tilføje punkt vedr. varmepumper. Ellers godkendt.
2. Valg af næstformand /VMJ
Både AMK og JUP ønsker at blive næstformand. Skriftlige stemmer skal sendes til Vibeke. Søren og Christian
trækker lod ved enstemmighed.
Oplysning om resultat (er sket efter mødets afslutning): Der var stemmelighed. Derfor blev der afholdt
lodtrækning umiddelbart efter. AMK blev trukket og er dermed næstformand i den kommende periode.
3. Meddelelser fra formanden /VMJ
Vibeke foreslår at man læser op efter hvert punkt, sådan at der ikke opstår misforståelser omkring
formuleringer mv. i referat. Det er der ikke ønske om indtil videre. Vi fortsætter på den gamle måde indtil
næste fysiske møde.
Forslag fra øboer om at punkter til dagsordenen kun sendes til formanden. Hidtil har man kunnet sende
forslag af punkter til formandskab og andre i Ø-rådet. Det besluttes at fortsætte som hidtil, altså at alle kan
sende punkter til dagsorden til enten formand/næstformand eller andre medlemmer af Ø-rådet.
4. Administrationen orienterer / STA
- Budget 2021
Budgettet for 2021 tager udgangspunkt i forudsætningerne for 2020. Der er enkelte justeringer. Bl.a. indgår
Louise Pescettini (LMJ) som naturvejleder. Fæstningsmedarbejder er indregnet fra juli 2021. En
medarbejder går på pension fra august 2021.
Budgettet er positivt begunstiget af, at flere aktiviteter anlægsføres og belaster dermed ikke
driftsbudgettet. Indtægterne fra vedligeholdelseskonti indgår i indtægtsgrundlaget. Disse penge skal dog gå
til vedligehold af lejeboliger.
AMK spørger til LMJ stilling indgår i lønrammen eller ej. Det bekræfter STA.
AMK spørger til om det sænker antallet af medarbejdere andre steder. Antallet af årsværk opjusteres ikke.
- Fældning af asketræer
STA har talt med grøntmand (Henry) omkring fældning af øens asketræer. Det er en luftbåren sygdom, der
angriber træerne i toppen og i rodnettet og svækker træernes styrke. CA har talt med Naturstyrelsen
omkring, hvordan sygdommen og udbredelsen skal vurderes. Træerne fældes for at bevare af
sikkerhedsmæssige årsager for at sikre fæstningsværker, fredede og bevaringsværdige bygninger, personer.
AMK spørger til om der bliver plantet nye træer. STA oplyser at der i haver (Kgs. Have og Rugmarken) vil
blive lavet et oplæg på, hvad og hvor der kan plantes nye træer. Her vil grøntmand og Naturstyrelsen blive
inddraget.
Andre steder skal man plante træer i overensstemmelse med retningslinjer fra Naturstyrelsen.

- Trip Advisor - Travellers Choice
STA oplyser at online-magasinet Trip Advispr har givet udmærkelsen Travelers Choice til Christiansø. Det er
sket på baggrund af gode anmeldelser fra besøgende osv. Det er en udmærkelse der vil blive brugt i
promoverings øjemed.
- Revideret 10 års plan /STA/ plan udsendt tidligere
CBC gennemgik 10-årsplan. Først blev de projekter, der er styret og skal gennemføres af
Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse (FES). Det er hhv. havneprojekt, grøn-ø projekt, nyt tag på kro,
skolen, osmose, ”Bagerens hus” samt lægens bolig.
Herefter blev de interne CA projekter gennemgået. Der blev stillet spørgsmål til om processen var
gennemført i henhold til de aftaler, der er for indmelding, udvælgelse og prioritering af renoveringer af
lejemål. CBC og STA vil gå tilbage og undersøge forløbet, da der også har været overlap til forgængere i CA.
CA vender tilbage med et svar på dette frem mod næste møde.
- Bestemmelser for udlejning af Kofoeds hytte
STA har sendt udkast til bestemmelser for udlejning af Kofoeds hytte. Der er indlagt prioriteringer af hvilke
persongrupper som kan leje hytten i højsæsonen. Detail indhold kan ses af udkastet.
AMK har ikke modtaget udkastet.
SFA gør opmærksom på, at hun mener det bør være søndag til søndag. STA undersøger, hvorfor lørdag er
skiftedag i bestemmelsen og ikke søndag. STA vender tilbage med svar.
VMJ foreslår at udsætte punktet til næste møde.
Alle tilslutter sig udkastet med bemærkning om en ændret skiftedag.
- Havnetakster og priser for korttidslejemål 2021
Priserne er de samme som 2020. STA oplyser at Koefoeds hytte er sat på som noget nyt. Prisen er fastsat til
mellem Ballonen og Blå Hane.
Det drøftes om prisleje er rimelig, men der gøres opmærksom på, at hytten er uden toiletfaciliteter.
STA gør opmærksom på, at priserne fremadrettet vil blive reguleret med pristals indeks.
PKK efterspørger prisblad for havneplads for øboere. STA vender tilbage med pris.
Alle tilslutter sig udkastet.
- Teltning i Kgs. Have i højsæson
Normalt er der dispensation fra uge 27 – 32. Forpagtere har kontaktet STA, da sommerferie falder tidligere i
år (26-31). CA vil undersøge med Naturstyrelsen for at få justeret dispensationen til at omhandle disse uger.
Det er der tilslutning til.
- Orientering om retningslinjer for varmepumper på Christiansø
CBC gennemgår bevæggrunde for, hvorfor at CA og enkelte hytteboere har udtrykt interesse for
varmepumper. Det er bl.a. med afsæt i billige anlægsomkostninger samt en høj energieffektivitet. Udkast til
de retningslinjer CA vil lægge op til hos myndigheder blev gennemgået. Her blev der lagt vægt på, at
udendørsenheder i videst muligt omfang vil blive forsøgt placeret, hvor de hhv:
 Er gemt væk fra offentligt tilgængeligt områder
 At de giver færrest mulige støjgener til helårsbeboelse
 At de skæmmer mindst mulig bygningernes kulturhistoriske og arkitektoniske udtryk
CA vil også lægge op til at udendørsenhederne gemmes væk i dertil egnede skjulere, der så vil blive malet
enten sorte eller i anden passende farve til bygningen.

Flere udtrykte bekymring omkring enhedernes visuelle påvirkning. Der var også bekymringer omkring støj
fra enhederne.
CA vil tage overvejelserne med i det videre forløb.
5. Dialogmøde, herunder forbrugerundersøgelse /STA
VMJ foreslår pga. situationen i samfundet, at man venter med dato for dialogmøde. STA foreslår at
rundsende undersøgelsen af forbrugerundersøgelsen af Købmanden. STA vil spørge forpagtere og købmand
til råds. Det er der tilslutning til.
AMK oplyser at der er sendt input til FMI omkring ny forpagtningsaftale. AMK stiller spørgsmålstegn ved
fordelen ved at drøfte disse ting med nuværende forpagtere, da der er mulighed for, at der kommer nye
forpagtere. SFA er enig med AMK. STA mener at man skal drøfte de gode elementer fra
forbrugerundersøgelsen. VMJ oplyser at FMI har modtaget både forbrugerundersøgelse og idekatalog til ny
forpagtningsaftale.
AMK foreslår at drøfte det på et stormøde i foråret. VMJ foreslår at drøfte det igen på næste ø-rådsmøde,
hvilket opnår tilslutning.
6. Suppleanters deltagelse i Ø-rådsmøder / spørgsmål fra beboer
VMJ oplyser at suppleanter må deltage på ø-rådsmøder, som tilhørere, men uden tale- og stemmeret. Jf.
vedtægterne.
Suppleanter hentes ind hvis et beboermedlem er sygemeldt i længere tid, eller stopper i Ø-rådet.
Punktet lukkes her.
7. P-licens Gudhjem /VMJ
VMJ har modtaget seneste svar fra BRK i december 2020. Tilbagemeldingen fra BRK lyder, at man gerne
lytter til ø-rådets kommentarer efter svarskrivelsen om, at det for øjeblikket er svært at finde pl-pladser i
Gudhjem nær havn og nedre byområde.
Ø-rådet ønsker at fortsætte dialog og anmodning om p-pladserne. VMJ skriver til BRK igen.
8. Ø-rådets rolle og opgaver herunder: (alle emner ønsker fra beboere)
- Emner der er relevante at drøfte i Ø-rådet
- Hvordan kan man i så lille et øsamfund kommunikere bedst med hinanden?
- Hvordan kan øboere kommunikere bedst med turisterne?
VMJ har modtaget henvendelser fra øboere omkring, hvad der er relevant at ø-rådet drøfter på møderne,
og hvilke emner, der er relevante for ø-rådsmøder. Der er også kommentarer omkring dialogen fra ø-rådet
til øboere og turister. Eksempler på emner, der er nævnt som ikke relevante er f.eks. butik lighuset samt
damme/vandhuller.
SFA mener at emnerne er relevante, da de er relevante for alle øboere.
JUP: Ørådet bør modtage emner der kan diskuteres eller vendes, ikke spørgsmål der kan besvares

ved henvendelse til administrationen.
PKK mener ikke, at igangværende opgaver, der pågår i administrationen er relevante. PKK mener at
kommende projekter kan være relevante.
AMK mener ikke der skal være begrænsninger for, hvad der kan tages op på ø-rådet.
Punktet udsættes indtil næste gang, da platformen med virtuel møde ikke er ideel til denne diskussion.
9. Lighuset/Sirenehuset – hvilke lejemål skal de stå for, og på hvilken måde? /AMK
AMK spørger til information om, hvilke korttidslejemål, der skal være omfattet af den nye butik. STA
oplyser, at forhandlingerne stadig pågår. Når aftale foreligger vil ø-rådet blive orienteret.

10. Overskydende træ fra Kongens Have, hvordan kan øboere få fat i det?/AMK
AMK efterspørger en udmelding omkring overskydende træ. STA oplyser at plejeplanen tilsiger, at træer
der falder naturligt skal blive liggende som dødt ved.
STA oplyser, at eventuelt overskydende fældede træ, der ikke skal henlægges i naturen, at vil tilgå som
brænde til bålplads i Kongens have, hvor både turister og øboere er velkomne til at bruge af det.
Hvis der måtte være store mængder af overskydende træ, så undersøger CA mulighederne herfor.
AMK ønsker, at øboere også skal have adgang til træet og ikke kun ved besøg i Kongens have.
11. Nye borde og bænke i Kongens Have/ STA
Det foreslås at borde/bænkesæts området flyttes over til buskads ved bålpladsområdet (tæt ved
brandbekæmpelsesudstyret) samt mobile borde/bænkesæt. Det er drøftet at lægge en naturlig
stenbelægning (ikke betonfliser). Derudover er det foreslået at opsætte et højbord nær ved stenmuren,
således skolen bl.a. kan bruge dette til hjemkundskabsundervisning.
I første omgang vil der være tale om, at købe mobile borde bænkesæt hjem, da pladsen ikke vil blive anlagt
til denne sæson.
Alle tilslutter sig forslaget.
12. Øens damme og vandhuller, Pumpen og Præstedammen, renses for dunhammere/AMK
Det er på arbejdslisten hos Christiansø Administrationen. Vejrliget har dog ikke været til det for nylig.
13. Valg af kontaktperson / ”trafikminister” / SFA
SFA fortsætter som ”trafikminister” – enstemmigt.
14. Ros til Grøntmanden fra skolen/ JUP
Skolen er glad for, at Kongens Have er sikker at færdes i igen.
15. Opfølgning på henvendelse ang. Dark Sky certificering /JUP
Er kommet op som opfordring fra øbo. JUP fortæller, at det vil være svært at opnå pga. fyrtårnet. JUP
mener det vil være urealistisk at opnå.
16. Projekt Genanvendelse af husholdningsaffald /PKK
PKK fortæller om sit forslag om at genanvende sit organiske affald. Det er efter en metode kaldet Bukashi.
PKK har set til pilotprojekt i Århus. PKK foreslår en arbejdsgruppe med CBC, PKK, Jens Jensen og Maja
Fenstra.
STA mener, at det falder meget godt ind i øens ambitioner om bæredygtighed og at være grøn ø. STA
efterspørger det tænkt ind i en større tankegang og foreslår, at der nedsættes en gruppe, der kan arbejde
med genanvendelse, hvor forslaget kan indgå.
PKK redegør lidt for de økonomiske aspekter for indkøb af udstyr til forsøget.
CBC tilslutter sig projektet og mener det er fornuftigt for de målsætninger der er for øen, i samfundet og på
EU-basis.
AMK mener det skal drøftes på beboermødet.
17. Forslag til mødedatoer 2021:
17/3 ændret til 16/3 – 19/5 – 16/6 – 17/8 ændret til 24/8 – 20/10 ændret til 6/10 – 9/11 stormøde
18. Evt.
PKK foreslår at tjenestefartøjet Elephanten kan anvendes til safarisejlads. Der er en række forhold der skal
undersøges inden – juridiske såvel som andre forhold. AMK mener at man skal tage i betragtning at
Elephanten er ”ambulance”.
CA vil undersøge dette og komme tilbage.

Referent: Christian B. Christiansen

