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Formandens/bestyrelsens beretning 2017
Generalforsamling lørdag den 13. maj 2017 kl. 15.00 på Cafe Fru Dax

Så er der igen gået et år, jeg håber alle har haft en god vinter, og nu er klar til en ny og dejlig sæson.
Vinterens storme har igen været nådig ved sommerhusene, ingen, så vidt jeg ved, har fået vand ind, man
kan se på stranden, at der har været gang i den, men sådan er naturen jo.
Ang. indbrud har jeg ikke kendskab til, at nogen har været plaget af det, bortset fra, hvad jeg ved, har en
enkelt sommerhusejer fået stjålet nogle stole fra terrassen, og en anden har fået (igen) stjålet noget
brænde til brændeovnen, tænk at nogen vil synke så dybt, som til at stjæle brænde, jeg vil opfordre alle, og
især de af jer, som bor fast på Lakolk om at holde lidt øje med om der foregår noget specielt i nabolaget,
det er vist det man kalder nabohjælp.
Enkelte har udtrykt ønske om, at få sænket affaldsøerne, da det kan være svært at nå op, jeg har snakket
med Tønder forsyning, det kan desværre ikke lade sig gøre, på grund af de enkelte beholders udformning.
Sidste år snakkede vi også om alle de brugte hundeposer der ligger og flyder, og der var forslag fremme om
opsætning af skraldespande forskellige steder, Tønder forsyning vil gerne opsætte skraldespandene, men
vil ikke stå for tømningen, og det vil bestyrelsen heller ikke, såfremt der er ønske om skraldespande, skal vi
bare have frivillige til at foretage tømning, jeg vil stærk henstille til hus ejerne, at de selv samler op, men
det er jo nok turisterne der smider poserne.
Ang. Hjertestien så kommer der et punkt senere om oprettelse af et Stilaug, men jeg kan da oplyse, at
Hjalmar Hansen kontaktede Skov og Naturstyrelsen, og de havde sørme en god sjat penge liggende i en
skuffe, så hjertestien har fået et godt løft her i efteråret, så det har ikke været nødvendigt for Hjalmar og
hans team at fylde flis på i år.
Sidste år fik vi en bøde i forbindelse med Skinnevejen, vi var et par stykker fra bestyrelsen til møde med
advokaten, og der fik vi en god snak og forklaring på hvorfor det gik som det gjorde, så det er definitivt et
afsluttet kapitel.
Sidste år fik vi henvendelse fra Teknisk forvaltning om lukning af Småfolksvejen, dette forslag blev ikke godt
modtaget.
I marts var vi sammen med bestyrelsen for Småfolksvejens beboerforening inviteret til møde på Rådhuset i
Tønder, ang. etablering af en cykelsti ved Småfolksvejen. Der er afsat et beløb til formålet, men der er et
problem, det er 1500 godt og vel, fredede orkideer, som først skal flyttes med håndkraft, ellers vil
naturfolkene ikke gå med til, at Småfolksvejen udvides med en cykelsti. Under mødet kom så igen ønsket
om at lave Skinnevejen om til en cykel/gangsti, så sidder alle en og tænker på en bestemt person, men han
og hans familie skulle være positiv indstillet nu. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer
fra de involverede grundejerforeninger, foreningen Rømø`s venner, turistforeningen, Naturforeningen samt
repræsentanter fra kommunen og teknisk udvalg.

Da der er kommunalvalg til efteråret, er det meningen, at projektet i hvert fald på papiret skal være på
plads inden, der kunne jo måske være stemmer at hente, hvem ved.
På mødet blev der også snakket vandstand i Lakolk Sø, det må i spørge ind til senere, så vil en anden fra
bestyrelsen fortælle om dette.
Sidste år fik vi en dejlig sti til stranden, det er en fornøjelse, hvis der skal drysses lidt malurt i bægeret, så
kunne jeg godt tænke mig, den havde været lidt bredere, samt at der bliver etableret en form for opdeling
til cykel og gangfolkene, jeg har gået der mange gange også med børnebørnene, der glæder sig til
strandturen og hopper og danser afsted, og så pludselig kommer en cykel kørende, vi fodfolk mener jo den
er for os, og det samme mener cykelfolkene, endnu er der ikke sket noget, men hellere forebygge, hvilken
myndighed der skal stå for etablering af dette, er jeg ikke helt klar over endnu.
Sidste år etablerede Region Syddanmark som forsøg, et bibliotek på parkeringspladsen, vejret var rigtig
dårligt de første 14 dage, så måske derfor var der god søgning til biblioteket, men så vidt jeg ved kommer
der igen i år bibliotek, udover udlåning af bøger og spil på 3 sprog, var der hver dag aktiviteter for børn, der
var en stor succes, så jeg håber I vil benytte jer af tilbuddet igen i år.
Sidste år snakkede vi også om turistbussernes gennemkørsel på Lakolk, og jeg rettede henvendelse til TF
om ændring af skiltet til at omfatte forbud for gennemkørsel af lastbiler, til at ændre til forbud for køretøjer
over 3500 kg., de ville se på sagen, intet er sket.
Så er jeg blevet opfordret til at reklamere for dette års egnsspil, som i år bliver spillet, der hvor Kejserhalle
lå, spillet handler om bygningen af de tyske bunkers under 2. verdenskrig. Der bliver spille, den 7. – 11. juni
i alt 6 forestillinger, 2 af dem er om eftermiddagen. Billetsalget starter den 15. altså på mandag, der er
online bestilling, og først til mølle selvfølgelig, det er 13. gang og måske sidste gang, egnsspillet spiller, og
altid er der rift om billetterne, så det er bare om at være hurtig på tasterne.
Det var hvad jeg havde at byde på i år, jeg vil slutte af med igen et hjertesuk ang. alle de efterhånden
grimme træer der, synes jeg, skæmmer her på Lakolk.
Endnu et hjertesuk, som det fremgår af indkaldelsen, så vil vi meget gerne efterhånden kunne gå over til at
indkalde over mail, af flere grunde, det er dyrt med Post Nord, og desværre er Post Nord ikke altid for
stabil.

