
Kontakt- og Udviklings Ø-rådet 
Christiansø 

 

Referat for møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet 

 

Dato: 2. februar 2022 kl. 19.00 Sted: Månen 

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

Deltagere  

Formand Vibeke Møller Jensen (VMJ) Peter Klerens Karmark (PKK) 

Anne Marie Koefoed (AMK) Sus From Anker (SFA) 

Administrator Søren Thiim Andersen (STA) Erik Christensen (ECH) 

Antal tilhørere: 6 stk. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

1. Godkendelse af dagsorden 
Der blev tilføjet punkter til pkt. 4 Administrationen orienterer om (i) Energipriser, (ii) Budget2022 og (iii) 
Arbejder i 31 og 37. 

2. Valg af næstformand 
Anne Marie valgte som den eneste i Ø- rådet at stille op til posten som næstformand og blev valgt til 
posten. 

3. Meddelelser fra formanden/ VMJ 
Erik blev budt velkommen i Ø- rådet. Erik blev valgt som beboerrepræsentant ved Ø- rådsvalget i 
december.   
Vibeke er blevet tilbudt et år mere som formand for Ø- rådet som hun har taget imod. 

 
4. Administrationen orienterer 

 
Oliespild og den videre proces: Oliespildet vurderes at være under kontrol. Vi opsamler olie og regnvand fra 
pumpestation på Lejrvej hvor vi håber at komme under de tilladte grænseværdier, således at vandet kan 
udledes til havet. Der vil i den kommende tid blive foretaget jordprøver, der mere præcist skal undersøge 
omfanget af miljøuheldet. Det er endnu uvist hvor lang tid vi skal foretage oprensning af vand på Lejrvej. 
Dertil bliver der forventeligt i den kommende uge blive foretaget vandprøver af vores drikkevand, hvor 
forventningen er, at vi igen kan anvende vand fra vores fjældboring som supplement til osmosevand.  
Vi drøftede hvilke tiltag, der er igangsat for at undgå lignende uheld i fremtiden. Administrationen er lokalt i 
gang med at undersøge hvilke muligheder, der er for at udvide med alarmer ved oliespild og vil desuden 
følge anbefalingerne fra vores rådgivere.  

 
Energipriser: Prisen på energi stiger i samfundet og dette forventer vi også vil ske på Christiansø. Vi vil som 
tidligere år fastsætte energiprisen med udgangspunkt i en gennemsnitsberegning. Da gennemsnitsprisen 
generelt forventes at stige vil dette have indflydelse på vores beregning af prisen på Christiansø. 

 
Budget 2022: Der er udarbejdet et budget i balance. Der er indlagt ekstra ressourcer i budgettet til at 

modstå inflation i priserne på særligt byggematerialer og energi. Der er i bemandingen forventningen om at 

vi er samme antal medarbejdere som i 2021. 

Der er igangsat et større arbejde med en økonomisag, der kortlægger økonomien i administrationen. Sagen 

sætter fokus på øens behov for ressourcer til driftsvagten, kritisk infrastruktur, almindelig drift samt 

genopretning og vedligehold over de kommende 10 år.  
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Arbejder i 31 og 37: Der er igangsat arbejde i nr. 31 med støbning af nyt gulv med radonspærre. Dertil er 

arbejdet i nr. 37 igangsat hvor Ref og John flytter ind i Gert og Stellas lejlighed midlertidigt. 

 
5. Fælles drøftelse af hvordan vi sikrer inddragelse af Øen i det videre arbejde med udarbejdelsen af 

ny strategi, som afløser for den nuværende turismestrategi 
Den nuværende turismestrategi udløber i 2023 og skal have en afløser. Håbet er, at få hele øen kan deltage 
i arbejdet. Vi drøftede hvordan der blev arbejdet med den nuværende turismestrategien og de erfaringer vi 
har på øen. Vi var enige om at arbejdet skal kobles sammen med brugerundersøgelse som CRT (Center for 
Regional turisme) fremlægger på Stormøde i marts. 

 
6. Drøftelse af oplæg vedrørende brug af gymnastiksalen 

Vi drøftede oplægget som er vedlagt referatet og der var enighed om at igangsætte reglerne ved brug af 
gymnastiksalen. Vi aftalte at der skulle udarbejdes lignende regler for brug af krearummet. 

 
7. Drøftelse af oplæg til indvielsen af Naturparken 

Henry deltog under dette punkt og forelagde Naturparkrådets forslag til indvielsen af Naturparken d. 30. 
april 2022. Der var stor ros til oplægget som blev godkendt af Ø- rådet.  

 
8. Deltagelse i udarbejdelsen af ny ”Velkommen til Christiansø” til nye beboere 

Der er tidligere blevet uddelt en velkomstmappe til nye beboere på øen som indeholdt en række 
informationer fx øens traditioner, affaldssortering, telefonlister mv. Vi blev enige om at det er en god ide 
med en velkomstmappe og at Ø- rådet i fællesskab vil opdatere velkomstmappen.  

 
9. Regler for udlejning af korttidslejemål 

Der blev spurgt ind til reglerne for booking af Administrationens korttidslejemål og om der kan bookes 6 
mdr. eller 12 mdr. frem i tiden. Administrationen undersøger sagen og vender tilbage herom. 
 

10. Gerts hytte på bakken 
Der blev spurgt ind til planerne for Gerts hytte på bakken på Frederiksø. Administrationen har endnu ikke 
truffet beslutning om hvad der skal ske med hytte. Til sommer vil Niller dog blive tilbudt at anvende hytten 
så vi kan sikre musik på øen.  
 

11. Stormøde i marts 
Der vil til stormødet være 3 punkter på dagsorden (i) Oplæg fra CRT om brugerundersøgelse og 
efterfølgende oplæg om inddragelse i det videre arbejde med udarbejdelse af ny strategi, (ii) Præsentation 
og grundig orientering om den nye energiforsyning (metangas). Hvis man har specifikke spørgsmål som 
man gerne vil have besvaret kan spørgsmål sendes til administrator@christiansoe.dk, senest 7 dage inden 
mødet. Så sørger STA for at disse sendes videre til oplægsholdere, (iii) Der kommer et oplæg om øens 
beredskab.  
 

12. Vedtægtsændringer vedrørende suppleanter 
Vi drøftede muligheden for en vedtægtsændring for at sikre en suppleant i Ø- rådet. Dette er ikke 
nødvendigt, da der i vedtægterne for Ø- rådet er en mulighed for at afholde et supplerende valg hvis nogen 
vælger at udtræde af Ø- rådet.  
 

13. Udformning af referater fra ø- rådsmøderne 
Vi drøftede indholdet i referaterne og er enige om at relevante spørgsmål og svar skal fremgå af 
referaterne og at referatet skal kunne læses selv om man ikke har deltaget i mødet. 
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14. Udstilling i Store Tårn 

Det bliver Henrik Plenge, der skal udstille i Store Tårn i 2022. Henrik arbejder med installationskunst og 

blandede materialer. Henrik er blandt andet inspireret af urhavet og de dyr særligt snegle, der levede da 

der ikke var mennesker på jorden.  

Åbningen af udstillingen bliver som udgangspunkt fredag d. 1. april. 

15. Opdatering af hjemmeside 
Vi drøftede kort hjemmesiden og hvordan denne løbende bliver opdateret. Hvis man opdager at noget ikke 
er opdateret på hjemmesiden er man velkommen til at kontakte Administrationen. 
 

16. Ø- rådsmøder 2022 
 
15/3 (stormøde), 20/4, 8/6, 10/8, 20/9, 8/11 (stormøde)  
 

17. Eventuelt: 
Der blev spurgt om vi har mulighed for at optegne inskriptioner i sten og på huse på øen. Det er Slots- og 
kulturstyrelsen der står for at beslutte hvilke inskriptioner, der skal optegnes. Flere inskriptioner skal 
henfalde med patina, hvorfor der særskilt skal ansøges herom. 
 
Der blev spurgt om Administrationens blokbooking af Ballonen og om denne eventuelt vil blive ophævet til 
den kommende sæson. Administrationen er opmærksom på problemstillingen og vil ophæve bookingen 
hvis det bliver muligt. 
 
Der bliver spurgt ind til muligheden for gratis transport til og fra Christiansø og om landevejsprincippet kan 
gælde til øen. Dertil blev der spurgt ind til muligheden for permanent sejlads med postbåden Peter fra 
Christiansø til Tejn. Vi aftalte, at vi inviterer Brian Roth fra Forsvarsministeriets departement med på mødet 
d. 20. april hvor han fortæller om øens transport.  
 
Referent: Søren Thiim Andersen 

                      


