Kontakt- og Udviklings Ø-rådet Christiansø
Referat fra møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Dato: 6. oktober 2021
Sted: Hønsehuset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere Formand Vibeke Møller Jensen (VMJ) Peter Klerens Karmark (PKK) Sus From Anker (SFA)
Administrator Søren Thiim Andersen(STA) Jacob Uno Pescettini (JUP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Intet at bemærke.
3. Administrationen orienterer
Booking af lejemål hos administrationen
Administrationen orienterede om, at øboere der gerne vil booke administrationens lejemål kan vælge at
gøre dette på enten øens hjemmeside eller hos Lene på kontoret. Selve afregningen skal ske hos Lene på
kontoret for at sikre korrekt pris på lejemål.
Ø- rådet gennemgik i fællesskab retningslinjer for anvendelse af korttidslejemål og drøftede
retningslinjernes mulighederne og begrænsningerne. Retningslinjerne er medsendt som bilag.
Det blev aftalt, at administrationen undersøger om bookingsystemet kan opdateres således, at systemet
åbnes løbende 1 år + 1 uge. Dette tiltag vil lette muligheden for, at øens gæster kan booke en
sammenhængende uge i administrationens lejemål.
Søren orienterede om, at der i hele 2022 bliver blokbooket 5 lejemål. Dette gøres for at sikre muligheden for
at indlogere håndværkere, når de store projekter formentlig starter i det nye år.
Orientering om havneprojekt
Ø- rådet blev orienteret om, at vi øen havde besøg af en lang række myndigheder i uge 37. Myndighederne
var på besigtigelse på øen i anledningen af øens mange projekter herunder havneprojekt, energiprojekt og
projektet for spildevandsrensning.
Der er efterfølgende sket en afklaring af den indledende økonomi for havneprojektet. Det betyder, at der nu
kan igangsættes arbejder med udarbejdelsen af byggeprogrammer og projektering.
4. Velkomstmappe fra tidligere tider til nyansatte opdateres
Der har tidligere været en velkomstmappe til nye øboere med oplysninger om alt fra åbningstider i
administrationen til traditioner på øen. Ø- rådet aftalte, at vi behandler velkomstmappen på næste ørådsmøde når det nye Ø-råd mødes i januar 2022.

5. Planlægning af Stormøde 9. november 2021
Vi gennemgik tidligere dagsorden og drøftede punkter til stormødet herunder forslag om punkt vedrørende
status på øens projekter, status på turismestrategien, hvordan er sommeren gået, brugerundersøgelsen, valg
til Ø- rådet mv.
Det vil være muligt for beboere på Christiansø at sætte punkter på dagsorden.
6. Valg til Ørådet
Der skal i 2021 afholdes valg til Ø- rådet. Det er i år Anne Marie og Jacob, der er på valg.
Ø- rådet gennemgik vedtægterne for valghandlingen og gennemgik tidligere års proces for valget.
Alle der er bosiddende på Christiansø har muligheden for at opstille til valget. STA finder en dato for valget
som skal afholdes inden årsskiftet.
7. Eventuelt
Administrationen orienterede om at Gert og Stella flytter fra Christiansø ved årsskiftet.
Vi drøftede transport for øboere til og fra Christiansø og muligheden for yderligere tilskud til transport,
således at transporten eventuelt kunne blive gratis. STA orienterede om, at mulighederne for tilskud til
persontransport og gods er afdækket i Forsvarsministeriet og at han vil undersøge muligheden for eventuelt
at behandle emnet på stormødet eller et kommende Ø- rådsmøde.
Antal tilhørere: 1
Referent: Søren Thiim Andersen

Bilag 1
Retningslinjer for korttidslejemål
Anvendelse af lejemål foregår efter prioritering til disse grupper:
Gruppe 1
Der skal altid kunne stilles et logi til rådighed til følgende:
 Håndværkere og besøgende til Christiansø Administration i tjenesteligt ærinde.
 Præst og organist til Christiansø Kirke. Lejemål C er forbeholdt præsten.
 Tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, sagsbehandler etc. med opgaver på Christiansø
 Sæsonansatte ved Christiansø Købmand og Gæstgiveri
Personer i denne gruppe skal, hvis det er nødvendigt, med dags varsel kunne få stillet logi til
rådighed – også selvom det medfører, at personer i gruppe 2 eller 3, som ellers har lejet logiet, skal
rykke ud.
Gruppe 2
I det omfang lejemålene ikke er stillet til rådighed for personer i gruppe 1, kan der foretages
udlejning til følgende:
a) Øboere.
b) Hjemløse øbørn
(Personer, som har boet på øen som børn, men hvis forældre ikke længere bor på øen)
Reservation i perioden 15. juni – 15. august kan tidligst foretages 2. januar samme år.
Reservation for øvrige perioder kan tidligst foretages 1 år frem.
Ved særlige lejligheder f.eks. runde fødselsdage, konfirmation, bryllup, kan øboere reservere
tidligere.
Gruppe 3
I det omfang lejemålene ikke er stillet til rådighed for eller udlejet til personer i gruppe 1+2, kan der
foretages udlejning til følgende:
c) Øvrige
Reservation for perioden 15. juni – 15. august kan tidligst foretages 1. april samme år.
Reservation i øvrige perioder kan tidligst foretages 1 år frem.
Fælles bestemmelser for alle
a) Christiansø Administration forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at annullere booking, hvis
der opstår akut behov for indkvartering.
b) Lejemål kan tidligst overtages kl. 12 på ankomstdagen
c) Lejemål skal senest afleveres kl. 10 på afrejsedagen
d) Nøgler afhentes og afleveres i perioden 1. april -31. oktober i Butik Sirenehuset.

e)
f)
g)
h)
i)

I den øvrige periode afhentes nøgler på administrationskontoret, hverdage kl. 10-12.
Hvis ankomst sker udenfor åbningstiden, skal der træffes særlig aftale med Christiansø
Administration vedr. udlevering af nøgle.
Rygning er ikke tilladt i lejemål og tilhørende indendørs fællesarealer.
Brugere skal selv medbringe sengetøj, håndklæder, viskestykker, karklude etc.
Brugere skal tage hensyn til andre. Musik og støjende adfærd skal ophøre senest kl. 22
Før afrejse skal lejemålet rengøres. Hvis et lejemål efterlades urengjort, forbeholder
Christiansø Administration sig ret til at opkræve ekstra betaling for rengøring.
Eventuelle skader og/eller mangler meldes til Christiansø Administration ved afrejse.

