Referat fra Stormøde
Dato: 30. november 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)
Beboere på Christiansø ca. 28 fremmødte

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Velkomst / Vibeke
Vi blev budt velkommen
2. Fællessang / Sus
Der blev sunget
3. Formandskabets årsberetning / Vibeke
Vibeke fortæller om at Christiansø ses i medierne, mange hører og læser om øen. Første stormøde siden
2019. Der er afholdt 7 ørådsmøder i 2021. Vibeke giver et kort samlet referat af møderne. Husk referaterne
kan læses på christiansoe.dk
4. Orientering om valg til ørådet / Anne Marie
Der var intet valg, da kun Anne Marie og Erik stillede op. De 2 er hermed valgt. Ingen suppleant.
5. Orientering fra administrationen / Søren
Søren fortæller om sit første år som administrator. Det har været en speciel og fantastisk oplevelse. Både
han og familien har følt sig velkomne. Corona har fyldt meget. Vaccinationsprogrammet har været
prioriteret. 3. stik og stik til børn kommer inden længe.
Meget tid går med de store projekter; havn, spildevand, flytning af tømrerværksted og energi. Der har
været og kommer flere besøg fra relevante ministerier.
Det bliver muligt at bruge flere penge på øen, Søren arbejder på at det samme sker i 2022. Naturligvis
bæredygtigt. Vedligehold på øen prioriteres. Priserne stiger på vigtige ting for øen-, fx diesel og
byggematerialer. Det er med i Sørens arbejde i budgetprocesen med ministeriet for 2022.
Bornholms tilflytningskonsulent Rune Holm besøger øen. Han vil fortælle om muligheder for job hos fx øens
virksomheder, nystart af privat erhverv eller mulighed for deltidsjob på Bornholm om vinteren.
Der er en del spørgsmål om tilflytningskonsulenten og den grønne energi.
Søren fortæller om tilflyttere og fraflyttere.
Der blev delt en bekymring om ansættelse af nye medarbejdere i driftsvagten, som erstatning for dem der
er gået/går på pension. Dertil blev der delt en bekymring om mangel på boliger til sommerfuglene, der
arbejder på Kroen og hos Købmanden i sæsonen og til boliger til øvrige personale på øen.

6. Brugerundersøgelse / CRT (Center for Regional Turisme)
Punktet udgik grundet sygdom hos CRT. Punktet bliver taget op i Ø- rådet i det nye år.
7. Turismestrategien / Hans Ole
Hans Ole giver en status på turismestrategien fra 2019 og frem til nu. Der stilles en del spørgsmål.
8. Hvordan er sommeren gået? Drøftelse af højsæsonens gode og dårlige sider/VMJ
Punktet har været diskuteret på et ørådsmøde. Der var mulighed for at komme med kommentarer og
mange kom med gode input.
9. Status på øens projekter /Brian Roth via link/ Søren
Brian gav besked om det fremtidige energiprojekt på øen. Der bliver ikke mulighed for at blive
selvforsynende med energi og der er i stedet besluttet en løsning med metangas. Metangassen skal fragtes
til Christiansø på op til 220 sejladser årligt og det vides endnu ikke, hvem der skal sejle metangassen hertil.
Der planlægges indledningsvis med et lager af metan på Frederiksø, som placeres i den nordlige ende af
Salterierne. Alt er endnu på planlægningsniveau. Der kommer mere senere.
Der håbes på at metangasanlægget er køreklart i 2025.
10. Orientering fra Christiansø Støtteforening/ Peter Ø
Støtteforeningen opfordrer alle til at huske at holde en god og konstruktiv tone overfor medlemmerne af
foreningen. Forslag til ændringer eller konstruktiv kritik modtages gerne.

Referent: Jacob Uno Pescettini

