
Kontakt- og Udviklings Ø-rådet 
Christiansø 

 

Referat for møde i Kontakt- og Udviklings Ø-rådet 

 

Dato: 26. oktober 2022 Sted: Hønsehuset kl. 19.00 

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

Deltagere  

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

Anne Marie Koefoed (AMK)                                                             Administrator Søren Thiim Andersen (STA)  

Erik Christensen (EC) 

Souschef Christian Bøgelund Christiansen (CBC)                                 

Afbud:  Sus From Anker 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse af pkt. ang. telefoni. 
 

2. Meddelelser fra formanden 
Intet at bemærke 
 

3. Administrationen orienterer: 
- Vandforsyning 

Der er planlagt en ombygning af øens Osmose og vandværk for at udbedre problemer 
med kuldioxid samt mangan i drikkevand. Der er ikke noget sundhedsskadeligt ved 
problemerne. Vi vil i husholdningerne opleve at ombygningen vil kunne afhjælpe 
problemer med fx rust i kaffekedlen (kuldioxid) og gule aflejringer (mangan) i 
brusekabinen. Der orienteres om eventuelle gener ved ombygningen inden arbejdet 
igangsættes. 
 

- Rekrutteringer ved Christiansø Administration 
Rekruttering af skoleleder: Rekruttering pågår endnu. Samtaler forløber i den 
kommende tid. 
Christiansø Administration har ansat Benedikte Geys som vikar for skolelederen, der vil 
være på øen i en periode indtil den nye skoleleder bliver ansat. Benedikte kommer til 
øen med 3 børn i skolealderen. Hun er uddannet både lærer og præst – hun har faktisk 
været vikar i kirken. 
 

- Telefoni: Ny løsning med mobildata/telefoni samt data 
TDC og CA har aftalt det overordnede design af den kommende løsning, hvor 3 
antenner skal monteres på Storetårn på ydersiden. Der forventes god dækning på 
TDC’s net og en opgradering til 4G og 5G. Derudover opgraderes øens samlede 
datakapacitet (mobildækning/internet) med en faktor 10. Det vil pågå 
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myndighedsbehandling inden arbejdet kan påbegyndes. 
 

4. Møde med strategikonsulent Chris Heape online hvor han fortæller om sig selv / STA 
Chris skal hjælpe Christiansø med den kommende strategi, hvor han skal assistere i 
processen. Chris har stor erfaring med sådant arbejde: 
Chris fortæller om metoden i arbejdet, hvor det er i samspillet og dialogen mellem de 
forskellige interessenter (øboere og andre med stærk relation til Christiansø), at strategien 
skal tage form. 
Den nye strategi skal udvikle Christiansø, hvor der skabes en balance mellem turisme, 
oplevelsestilbud og bæredygtige løsninger. Det er et mål at processen bliver inkluderende, 
således at resultatet bliver en strategi som deltagerne i processen føler sig inkluderet i. 
Chris kommer på stormødet og præsenterer det kommende arbejde. 
 

5. Korttidslejemål regler m.m. /AMK 
Lejlighed nr. 26 er fortsat et helårslejemål og har ikke ændret karakter. Lejligheden vil dog 
kunne finde anvendelse for CA i lighed med andre lejemål, herunder som 
overnatningsmulighed for håndværkere, der skal være på øen i en længere periode. 
 
Når der udføres arbejde af håndværkere i lejlighederne på øen vil der ikke blive orienteret 
til naboer, når der er tale om mindre dagligdags opgaver. Der vil blive kommunikeret til 
øen og naboer som hidtil ved større arbejder.  
 

6. Arbejdsgruppe Hytter /AMK 
Arbejdet påbegyndes i det nye år med det nye Ø- råd som vælges i december. STA 
indkalder arbejdsgruppen. 
 

7. P- licenser – evt. ansøgning om flere /STA 
Der vil blive lavet en rundspørge på øen om evt. behov for P- licenser til Gudhjem. 
Herefter vil VMJ undersøge mulighederne for yderligere licenser til øen. 
 

8. Planlægning af Stormøde 8. november 2022 
VMJ præsenterer oplæg til dagsorden.  
 

9. Valg til Ø-rådet dec. 2022 / VMJ 
Valget sker efter vedtægterne og forventes afholdt 16. december. Nærmere information 
følger. 
 

10. Evt.  
Møde januar 2023 /VMJ 
11. januar 2023 
 
”Trafikminister”: Der skal findes ny repræsentant blandt øboerne. 

 
Vibeke Møller Jensen / formand 
Anne Marie Koefoed / næstformand  


