
Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk” 
 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt torsdag, den 15.03.18   kl. 14.00 hos Hanne Clausen, i Bredebro. 

Deltagere:  Hanne Clausen, Hjalmar Hansen, Martin Lauritzen, Anders Matzen, Frode Sørensen  

  

Dagsorden:      1.  Indledning v. form. Hanne 

                           2.  Orientering v. sekretær Anders     

                           3.  Orientering Sti-laug v. Hjalmar     

                           4.  Orientering kasserer v. Martin     

                           5.  Generalforsamling 

                           6.  Eventuelt 

Mødet indledtes med et veldækket kaffebord – efter nydelse af kaffebordet, indledte formanden mødet. 

Vedr. punkt 1.  Form. indledte mødet med at beklage, at der først nu blev afholdt bestyrelsesmøde. Hun 

udtrykte, at årsagen skulle ses i hensyntagen til bestyrelsesmedlemmers personlige forhold og at hun var af 

den opfattelse, at foreningens interesse havde været fuldt ud varetaget, som orienteringen også ville give 

udtryk for. Hun overgav herefter ordet til sekretær, for nærmere gennemgang af orientering. 

Vedr. punkt 2.  Sekr. orienterede om, at der var 27 punkter under den generelle orientering. De enkelte 

emner ville som udgangspunkt blive gennemgået efter dato, med start fra generalforsamlingen. Ikke alle 

punkter vil blive noteret med nummer under punkt 2, da der er sammenhæng mellem flere. 

2.1  Afvikling af generalforsamling. Bestyrelsen drøftede forløbet af generalforsamlingen. Den var enig om, 

at der havde været en konstruktiv dialog, med en god meningsudveksling. 

2.2  Referat drøftet. Bestyrelsen godkendte referat. Underskrevet af sekr. og dirigent. 

2.3  Konstituering. Bestyrelsen tilsluttede sig udsendte skrivelse vedr. konstituering. 

2.4  Forslag om at ændre afholdelse af generalforsamling til om formiddagen. Årsag til ændring af 

tidspunkt skyldes ønske fra Cafe Fru Dax, da det havde vist sig meget forstyrrende i deres daglige drift med 

mødet om eftermiddagen. Alternativt skulle vi have fundet et andet sted. Bestyrelsen vedtog at ændre 

tidspunkt. 

2.5  Brev om ophævelse af påbud. Den 17.maj 2017 modtog foreningen skrivelse fra Tønder Kommune om 

Ophævelse af påbud på del af Gl. Skinnevej (vedlagt som bilag 1). Kommunen skriver, at vegetationen 

allerede nu er genskabt, derfor  åbnes vejen igen for færdsel til fods og cykel, dog under hensyntagen til 

Overfrednings nævnets kendelse  af 17. dec. 1985, som omtaler, at det er forbudt at færdes på den del af 

Gl. Skinnevej, der ligger i rørskoven, i perioden 1. marts til 31. august. 

2.6  Brev fra Kommunen vedr. fremsendt forslag fra P. Gad. Form. svarede kommunen i skrivelse af 18. 

maj 2017 (vedlagt som bilag 2). Samme beboer har fremsendt billede materiale til foreningen med 



kommentar (vedlagt bilag 3, mail af 7. nov. 2017). Skrivelse fra P. Gad taget til efterretning. Foreningen er 

generelt interesseret i, hvad der sker i området, men som forening kan og vil vi ikke indgå i forhold, som 

rettelig er af politimæssig karakter, men lade det være op til den enkelte borger,  at afgøre i de enkelte 

tilfælde, om de vil anmelde det. 

2.7  Nyhedsbreve generelt. Bestyrelsen drøftede form og indhold generelt. Bestyrelsen besluttede at 

fortsætte med form og indhold.  

2.8  Status vedr. Gl. Skinnevej. Med baggrund i afholdte møde med kommunen 1. marts 2017, retter sekr. 

henvendelse til Bo Jessen vedr. status i sagen og meddeler samtidig, at vi ikke har modtaget et referat. (se 

bilag 4, mail af 21. maj 2017).  Sekr. modtager svar fra Bo Jessen 23. maj 2017 (se bilag 5, mail af 23. maj 

2017). Af mail fremgår, at der har været afholdt møde med Morten Sixtus denne dag. Vedr. referat, så 

skulle der være udsendt et notat til form. – form. har ikke modtaget noget 23. maj 2017. Skrivelse taget til 

efterretning. Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen angående et møde i følgegruppen om at lave 

grundlaget for, at lave en rettighed vedr. en gangsti og evt. cykelsti over Gl. Skinnevej. Under dette hører 

også at arbejde for en ophævelse af lukke tiden gennem rørskoven. 

2.9  Modtaget kommentarer fra Lakolk  67. Modtaget mail 13.okt. 2017 (vedlagt som bilag 6) med 

kommentarer til Gl. Skinnevej m.m.. Bestyrelsen drøftede skrivelsen og har taget den til efterretning.  

2.10  Henvendelse til Kommunen vedr. Gl. Skinnevej. Form. har midt okt. telefonisk henvendt sig til Bo 

Jessen og referent Chr. Kjær Andersen vedr. mødet 1. mats 2017, for status af situationen omkring Gl. 

Skinnevej. Bo Jessen vidste ikke meget, men sagde, at der ikke kan eksproprieres til en cykelsti. I samtalen 

med Chr. Kjær Andersen vedr. manglende referat fra mødet 1. marts, gav han udtryk for, at kommunen 

faktisk havde skrinlagt Skinnevejs projektet på grund af fam. Sixtus.  

2.11  Henvendelse til ny form. for Turistforeningen.  Form. drøftet situationen omkring Gl. Skinnevej med 

den nye form. for Turistforeningen. Form. for Turistforeningen svarer med mail af 26. nov. 2017 (vedlagt 

som bilag 7). Bestyrelsen tog skrivelse til efterretning. 

2.12  Møde med borgmesteren. Form. havde et møde med borgmester på borgerservice i Bredebro. Form. 

udtrykte, at det havde været et positivt møde, hvor hun havde fremført vores problemer med Gl. 

Skinnevej. Borgmester var meget lyttende og noterede flittigt. Endvidere gav han udtryk for, at kommunen 

havde stor opmærksomhed på forholdene for øens turister. Bestyrelsen har noteret sig borgmesters 

udmelding angående forholdene for turister. 

2.13  Julehilsen.  På vegne af form., har sekr. udsendt en Julehilsen til bestyrelsen 18. dec 2017, med en 

opsummering af årets gang. ( vedlagt som bilag 8) 

2.14  Modtaget skrivelse fra Lakolk 208. Bestyrelsen har modtaget mail med skrivelse 23. dec. 2017, fra 

Lakolk 208. Skrivelsen er besvaret med foreløbigt svar 25. dec. 2017. Fyldestgørende svar sendt pr. mail 8. 

jan 2018 (alle 3 skrivelser er vedlagt som bilag 9-10-11). Bestyrelsen drøftede henvendelsen, men var noget 

usikker i budskabet, særlig i forhold til afsnittet omkring bankkonto. Bestyrelsen henviser til svarskrivelsen 

af 8. jan 2018.   

2.15  Dialog møde om fremtidens Rømø.  Efter henvendelse fra Lakolk 151 angående annonce om dialog 

møde, beslutter foreningen at udsende et informationsbrev vedr. dette (bilag vedlagt 12). 

2.16  Foreningen modtaget officiel indbydelse til Dialog møde. Modtaget indbydelse fra konsulent John 

Hird, koordinator for undersøgelsesudvalget, til at deltage i et Dialog møde om fremtidens Rømø, d. 23. 



jan. på Enjoy Resorts i Havneby.(bilag vedlagt 13). Sekr. kontakter John Hird for en drøftelse. John Hird 

udtrykker ønske om et interview for uddybning af forholdet omkring Gl. Skinnevej. Form. og sekr. beslutter 

at deltage i et sådan. John Hird fremsendte forslag om tid og sted – 6. febr. 2018 kl. 16.00 på Cafe Viktoria i 

Tønder.  

2.17  Form. og Sekr. deltaget i afholdte dialog møde. Deltagere ved mødet ca. 110 personer. Det var dejligt 

at møde en masse mennesker, som havde en tro på, at dette ville være begyndelsen på den nye fremtid. 

Bestyrelsen er fortrøstningsfuld, om dette vil medføre forandringer, til gavn for øen og turismen. 

(dagsorden vedlagt som bilag 14). Sekr. fremsendt forslag/kommentarer efterfølgende. (vedlagt som bilag 

15). 

2.18  Modtaget mail fra Lakolk 120 vedr. vand på vej, 25. jan. 2018. Form. ringet Teknisk Forvaltning, 

snakket med Tage Riis, han ville sende en mand over. Sekr. svaret med mail af 7. febr. 2018. (mails vedlagt 

som bilag 16). 

2.19  Deltaget i interview m. John Hird på Cafe Viktoria i Tønder. Form. og sekr. deltog i et interview 

/møde 6. febr. 2018 med John Hird på Cafe Viktoria i Tønder. Han indledte med at gennemgå punkterne på 

dagsorden. Efterfølgende blev der mere uddybende drøftet: struktur i udvalg/styringsgruppe – forhold 

omkring Gl. Skinnevej og stier – tiltag omkring branding. John fortalte, at ca. 80% af alle interviewede havde 

fremført, at Gl. Skinnevej skulle gøres til en gang/cykelsti. Bestyrelsen drøftede mødets indhold og så det 

som positivt, i forhold til vores ønsker. 

2.20  Status vedr. Gl. Skinnevej 14.marts 2018. På baggrund af modtaget referat af møde 1. marts 2017, 

som af ukendte årsager først er fremkommet til form. 14. marts 2018, drøftede bestyrelsen situationen. 

Bestyrelsen besluttede at form. kontakter Bo Jessen, for en drøftelse om det videre forløb i sagen om Gl. 

Skinnevej. 

 

Vedr. punkt 3. Form. Sti-laug fortalte, at han for nuværende ikke helt havde overblik over stiernes tilstand. 

Sti-lauget havde modtaget 10.000 kr. til vedligehold i 2018. Nu her når det var mere farbart, ville han aftale 

det praktiske med vognmand, angående vedligehold. Bestyrelsen drøftede formandens redegørelse og tog 

den til efterretning. 

 

Vedr. punkt 4.  Kasserer fortalte, at der var overskud i forhold til budget. Der var kommet nogle få nye med 

E-mail adresse henover sommeren. Bestyrelsen tog til efterretning. 

 

Vedr. punkt 5.  Form. fortalte, at der var lavet aftale om lokale med  Cafe Fru Dax, til d. 28. april fra kl. 

10.00 til 11.45. Højtaleranlæg var også bestilt. Bestyrelsen drøftede menu, man enedes om boller med ost 

og pålæg. Frode indstillet på at være ordstyrer. 

 

Vedr. punkt 6.  Intet drøftet under dette punkt. 

 

Lakolk  den  15. marts 2018 


