Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Christiansø

Referat for møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet
Dato: 20. april 2022 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)
Erik Christensen (ECH)

Antal tilhørere: 1 stk.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Godkendelse af dagsorden
Godkender dagsorden.
2. Meddelelser fra formanden
Intet at berette
3. Administrationen orienterer:
- Øens projekter
Projektet om energiforsyning og spildevandsanlæg udskydes minimum 6 måneder pga. travlhed i
Forsvarets ejendomsstyrelse pga. situationen i Ukraine. Havneprojektet fortsætter, hvor der bl.a. snart
skal være undersøgelser af dykkere.
- Ny aftale med Bornholms Regionskommune
Aftalen udvides med bl.a. PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning). Her kan skolen bl.a. få adgang til
sparring indenfor de pædagogiske og psykologiske område til arbejdet med børn.
For ældreplejen gives der adgang til CURA – et fagsystem for ældreplejen, der giver adgang til at dele
oplysninger fra hjemmeplejen med Regionskommunen.
Der gives adgang til sparring med kommunen om administration af børneydelser, som indebærer en
ydelse til pasning af børn i eget hjem.
- Affaldshåndtering på Christiansø
Affaldshåndteringen på Christiansø skal opgraderes til de nye standarder i det affaldssystem, der
implementeres på Bornholm. Det aftales, at ø- rådet drøfter et oplæg til ny affaldshåndtering, når der
foreligger erfaringer fra implementeringen på Bornholm.
4. Velkomstmappe til nye beboere
Gennemgang af materiale.
5. Årsopgørelse på el/varme – hvor bliver den af?/AMK
Aflæsningerne er fremsendt til Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES). Som tidligere, så vil Christiansø
Administration påpege over for FES, at det er utilfredsstillende, at opgørelser kommer så sent frem til
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lejerne.
Der spørges til energipriser. Disse vil blive reguleret i 2023.
6. Valg af beboerrepræsentant til Kunst- og Kulturrådet / SUS
Udvælgelsesprocessen til udstillingerne i Store Tårn drøftes.
Mads Østergård indstilles til at træde ind i kunst- og kulturrådet. STA kontakter Mads.
7. Evaluering af Stormødet 15. marts /VMJ
Drøftelse af oplægget fra brugerundersøgelse af turisme. Der var usikkerhed om hvad resultaterne skal
munde ud i. STA redegjorde for at brugerundersøgelsen blandt andet skal anvendes til udformningen
af den nye strategi hvor arbejdet har opstart i efteråret.
Ros til Jens Peter Sandemann for at give en god præsentation af energiprojektet.
Samlet set et godt møde.
8. Regler for lejemål – Punkt fra sidst
Der drøftes ifht. hvor lang tid i forvejen, at der åbnes for udlejning af korttidslejemål. I dag er der
mulighed for et år i forvejen at leje korttidslejemål. Øboere kan ved særlige lejligheder booke lejemål
længere tid i forvejen.
9. Evt.
Tallykey:
Det pointers at havneautomaten ikke virker, og der efterspørges et opslag, der gør opmærksom på, at
det nye kommende system (tallyweb), forventes idriftsat indenfor 2-4 uger.
Store Tårn:
Det efterspørges at få plancher om renoveringen op i Store Tårn igen. Disse var meget populære.
Det efterspørges at få udstilling af ø-malerier udstillet i Store Tårn. På den måde at få lokalt kunst i
tårnet.
Regulering:
Der spørges til at få reguleret måger og krager. STA undersøger pt. mulighederne for at regulere
bestanden af måger og krager. Det kan både være ved at regulere på ikke udklækkede æg samt
regulere eksisterende bestand.
Transport til- /fra øen:
Brian Roth fra forsvarsministeriets departement kommer på næste møde og giver en orientering.
Ø-rådsmøde 8. juni:
Det aftales at mødet holdes kl. 17 hvor vi mødes i Hvide Hus.

Referent: Christian Bøgelund Christiansen

