Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk”
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt torsdag, den 13.12.18 kl. 10.00 hos Hanne Clausen, Bredebro
Deltagere: Hanne Clausen, Anders Matzen, Frode Sørensen, Hjalmar Hansen

Dagsorden:

1. Velkommen v. form.
2. Orientering v. form.
3. Status siden sidst
4. Udviklingsplan for Rømø
5. Eventuelt

Med et veldækket jule kaffebord som udgangspunkt, bød Hanne velkommen. Hun havde indkaldt til
bestyrelsesmøde, da der var et par punkter der skulle tages stilling til.
Vedr. punkt 2. Formanden fortalte, at der ikke var sket væsentlige ting siden sidst, ud over belyst under
punkt 3, idet der ikke havde været nævneværdig henvendelse fra medlemmer.
Vedr. punkt 3. Hen over sommeren har der været afholdt uformelle møder, med bl. form. for DN Tønder
og repræsentant for Skov og Naturstyrelsen. Ved drøftelserne var det meningen, at få belyst hinandens
synspunkter vedr. en åbning af Gl. Skinnevej, som en gang/cykelsti. Bestyrelsen er overbevist om, at det var
berigende for begge parter.
I forbindelse med arbejdet omkring Gl. Skinnevej, blev der afholdt et møde med Tønder Kommune d.
02.10.18. Der deltog borgmester, form. teknisk udv., adm. chef for teknisk forvaltning samt 3 andre
medarbejdere fra teknisk forvaltning. Mødet var et konstruktivt møde, med en god belysning af de
muligheder der forelå for nuværende. Bestyrelsen er af den opfattelse, at politikerne og adm. hellere end
gerne havde set en løsning med at bruge Gl. Skinnevej til en gang/cykelsti, men for nuværende er
fredningen af rørskoven ved Lakolk noget af året, et uafklaret problem, der for nuværende hindrer en
sådan løsning.
Foreningen modtog d. 06.10.18 en henvendelse fra Tønder Kommune ang. Høring vedrørende opførsel af
skur tættere på skel end 5 m. inden for lokalplanområde, Lokalplan nr. 705. Grundejerforeningen svarede
Kommunen, at den ikke kunne anbefale en tilladelse. I mellemtiden havde Kommunen og ansøger fundet
en anden løsning, der ikke nødvendiggjorde en dispensation. Generelt er bestyrelsens holdning, at den ikke
kan anbefale dispensationer i forhold til gældende lokalplan.
Vedr. punkt 4. Bestyrelsen var repræsenteret ved Hanne, Hjalmar og Anders ved et møde på Golf Hotel
Enjoy Resort, Havneby, hvor Udviklingsplan Rømø 2025 blev fremlagt d. 28.11.18. Der var ca. 125
deltagere. Udviklingsplanen beskriver nogle konklusioner, på baggrund af en stor undersøgelse foretaget af
et konsulentfirma blandt Rømøs brugere. Bestyrelsen er enig om, at den kan være et godt udgangspunkt
for Rømøs udvikling frem mod 2025. Endvidere overvejer bestyrelsen, at fremsende et høringssvar, hvor

foreningen vil gøre opmærksom på, at Gl. Skinnevej bør have en betydelig opmærksomhed i forhold til
udvikling af øen, idet den er en betydelig kultur bærer, men også som en naturoplevelse hvis den inddrages
i nettet af fremtidige gang og cykelstier. Bestyrelsen besluttede, at undersøge muligheden for at blive en
del af arbejdsgruppen vedr. udvikling af Rømø, da arbejdsgruppen er foreslået suppleret med 2 – 3
personer. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er af væsentlig interesse for Lakolk området, at blive
repræsenteret der hvor ”kuglerne” støbes vedr. øens fremtid.
Eventuelt: ingen bemærkninger.

Lakolk den 13.12.18

