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Kære Medlemmer! 

Nu hvor foråret nærmer sig, med mere lyse timer og aktivitet, ønsker bestyrelsen at sende en lille hilsen. 

Bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde 15. marts 2018. Dagsordenen var omfangsrig, med ret mange 

punkter.  Se referatet på hjemmesiden. 

Jeg vil ikke her, nærmere omtale forhold fra bestyrelsesmødet, da de er rimeligt gengivet i referatet. Med 

henvisning til tidligere omtale af årsag til, at der ikke har været afholdt bestyrelsesmøder, kan man ved 

læsning af referatet se, at der har været rimelig stor aktivitet trods det, at der ikke har været afholdt 

bestyrelsesmøder.  

Som orienteret om i informationsskrivelsen, så har der været afholdt et dialogmøde om Rømøs fremtid. 

Formand og sekretær deltog på mødet. Indtrykket fra mødet var, at deltagerne havde en tro på, at dette 

var begyndelsen til en ny tid – også for formand og sekretær. Mødet viste, at mange gik og arbejdede med 

de samme ”opgaver” og ønsker. 

Formand og sekretær deltog også i et interview med konsulentfirmaet, som skal lave en rapport vedr. 

Rømøs fremtid. Det var et meget interessant møde, hvor mange ting blev luftet og drøftet. Konsulenten 

fortalte, at han havde lavet ca. 2000 interviews, med et bredt udsnit af øens brugere. Det der var særlig 

interessant for os var, at ca. 80% af de interviewede havde givet udtryk for, at Gl. Skinnevej skulle 

gendannes som en gang/cykelsti – så det er ikke kun os, der ”drømmer” om dette. 

Ud fra hvad der er omtalt i avisen, så er der et par ting, jeg her vil omtale. Begge dele foregår på Rømø 

denne sommer og kan være med til at gøre Rømø mere kendt ude i verden. Rømø Festival foregår 30. juni 

ved Rømø Gl. Skole i Havneby. Rømø Festival startede sidste år og havde iflg. arrangør Kim Vittrup, 2 – 300 

deltagere. Festivalen tilbyder et bredt udsnit af musik, idet det er arrangørernes mening at kunne tilbyde 

noget for alle, børn som ældre. Arrangørerne gør samtidig opmærksom på, at det er gratis at deltage. 

Det andet der vil foregå, er Rømø Motor Festival 1. sept. og som sikkert vil give et meget stort publikum, 

formodentlig omkring 20 – 25.000 ----. Sidste år var det ved at ”vælte” Rømø – folk holdt i kø på den anden 

side af dæmningen. Kommunen vil sammen med politi og arrangør gøre tiltag i år der gør, at trafikken m.m. 

vil forløbe bedre. Et er sikkert, det er en stor oplevelse at deltage. 

Skulle der være forhold,  som kunne være interessant at orientere om her, hører jeg gerne fra jer. 

Sluttelig vil jeg minde om, at der afholdes generalforsamling d. 28. april på Cafe Fru Dax kl. 10.00. 

Tidspunktet er ændret til om formiddagen af hensyn til Cafe Fru Dax. Efter generalforsamlingen håber 

foreningen at kunne tilbyde et indlæg med den nye formand for Turistforeningen, men det er ikke helt på 

plads.  

 

Venlig hilsen 

Anders Matzen  sekretær    50521597  
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