Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Christiansø

Referat for møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Dato: 1. september 2021 kl. 19.00 Sted: Hønsehuset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Godkendt med rettelser anført under punkter.
2. Meddelelser fra formanden/ VMJ
Masser af positiv omtale i pressen er noteret.
3. Administrationen orienterer:
- Bygningssyn i september
Forløber fra d. 13 – 18 september. Hytteboere og øboere er orienteret. Plan er udarbejdet
af Kgl. Bygningsinspektører, men plan indeholder navne mv., men det bør fremadrettet
udelades – denne dialog tages ved deres ankomst.
-

Oliebåden – forsyning
Oliebåd fra Q8 vil ikke fremadrettet forsyne Christiansø med dieselolie. Pt. Foregår
leverancer via palletanke. CA afsøger mere effektive muligheder internt i Forsvaret for at få
leveret dieselolie.

-

Aflysning af Marathon på Christiansø
Marathon er aflyst pga. manglende tilmeldinger, men der arbejdes på at få arrangementet
tilbage fra 2022.

-

Besigtigelse af målere (varme/el) på øen
Der er ønske om at effektivisere aflæsning af forbrug.
Det kræver en afdækning af målertyper og kompabilitet med at sende forbrugstal. CA vil
derfor komme på besigtigelse hos både hytteboere og øboere.

-

Kontakt til Christiansø Administration
Alle opfordres til at anvende administrator@christiansoe.dk, souschef@christiansoe.dk og
kontor@christiansoe.dk ved henvendelser.
NB! Alle bør notere sig, at udenfor normal arbejdstid, skal alle uopsættelige henvendelser
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ske til vagthavende på vagtelefonnummeret 5646 2014.
-

Indvielse af Naturparken ny dato
Indvielse er flyttet til 30. april 2022, hvor naturparkrådet vil komme med et oplæg til
program for dagen.

-

Erhversråd (tilføjet efter ønske fra STA)
Der har tidligere været et råd for erhvervsdrivende på Christiansø. STA vil sammenkalde.

4. Status på øens store projekter / ADM
Spildevandsprojekt:
Planlægningen af projektet forløber planmæssigt. Ejendomsstyrelsen er sammen med
Naturstyrelsen i gang med at fastlægge rensningsniveauet for spildevandet. I uge 37 gennemføres
Slots og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen sammen med projektlederne fra
Ejendomsstyrelsen en besigtigelse på Christiansø hvor der skal kigges nærmere på tracéer
(rørføringer) mv.
Forsyning og energi:
Styregruppen for forsyning ser udover en løsning med en vindmølle også på om der er andre grønne
energiformer der vil kunne benyttes på Christiansø inden der træffes endelig beslutning om den fremtidige
energiløsning. Vi ser i Christiansø Administration helst en løsning med en vindmølle.

Havneprojekt:
Forsvarsministeriet afventer opstart af byggeprogrammer og projekteringer. I øjeblikket foregår
der en række økonomiske afklaringer. I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammer skal de
berørte kajstrækninger og beddingsmoler undersøges af en erhvervsdykker hvilket vil være første
skridt i projektet på øen.
Det blev aftalt, at der ved næste stormøde skulle planlægges en status på projekter.
5. Præstelejligheden/ ADM
Præstelejlighed er blevet inddraget til alm. lejemål grundet akut mangel på lejemål på Christiansø
fra oktober måned. Dette er afstemt med menighedsråd, præster mfl.
Hans Ole og Kirsten flytter ind i lejemålet.
6. Nye aktiviteter i Lille Tårn – Hans Ole Mathiesen deltager under dette punkt
Udgår pga. manglende mulighed at orientere.
7. Spørgeskema til turisterne – hvor længe deles ud? hvornår konkluderes? Spørgeskema til
øboerne om sommerens turisme? / SFA/AMK
Spørgeskemaet forløber med september ud. CRT skal udarbejde et oplæg for ø-råd i slutningen af
året på basis af datasættet. Der har været god tilslutning med besvarelser.
Det foreslås at få et stormøde med tema omkring turisme, hvor datasættet kan indgå.
8. Orientering om havne- og Vindmølleprojekt /SFA/AMK
Dobbeltpunkt på dagsorden. Se punkt. 4.
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9. ”Sommerfugle” – bolig og placering /PKK
Henvendelse fra øboere i gaden på Christiansø. Det noteres, at der er stor udskiftning af
medarbejdere i sommerfugle-logi. Enkelte beboere oplevet støj og gener. Det opfordres til at rette
henvendelse til sommerfuglene – alternativt drøfte det med Stig og Charlotte.
Det efterspørges at få en plan for, hvordan sommerfugle kan bo på øen, hvor det giver færrest
mulige gener. CA er opmærksom på behovet for logi til sommerfugle og samtidig hvordan det kan
ske bedst muligt med hensyntagen til øboere.
10. Hvordan er sommeren gået? Drøftelse /VMJ
Der opleves gener ved at have turister på øen, når det er så massivt som i juli måned. Særligt med
dage, hvor der er ekstra afgange. Det spørges ind til, om turisterne er en del af det levende
samfund, hvilket tilbagemeldingen er, at det er de. Der tales om at få en mere balanceret tilgang,
så det ikke kun er højsæson ugerne i juli måned.
Der er mange gengangere blandt øens gæster. Der er mange der oplever det positivt, at der er en
masse liv og fest. Der meldes om en masse gode arrangementer. Der har ikke været ballade og
heldigvis få tilskadekommende i sæsonen.
Emnet vil blive drøftet på næste stormøde på Christiansø.
11. Evt.
Hytteliste:
Der spørges ind til om hyttelisten stadig er aktiv. Det bekræftes, at listen er aktiv. Listen har ca.
200 registrerede. Listen opdateres årligt.
P-pladser i Gudhjem:
Det spørges ind til om den nye ordning fungerer – og det er tilbagemeldingen, at ordningen
fungerer.
Antal tilhørere: 3 stk.
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