Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk”
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt torsdag, den 08.04.19 kl. 10.00 hos Hanne Clausen, Bredebro
Deltagere: Hanne Clausen, Anders Matzen, Frode Sørensen, Hjalmar Hansen, Martin Lauritzen

Dagsorden:

1. Velkommen v. form.
2. Orientering v. form.
3. Status siden sidst
4. Alm. drøftelser
5. Generalforsamling
6. Eventuelt

Med et veldækket kaffebord som udgangspunkt, bød Hanne velkommen. Hun havde indkaldt til
bestyrelsesmøde, med henblik på kommende generalforsamling.
Vedr. punkt 2. Formanden fortalte, at der ikke var sket væsentlige ting siden sidst, ud over belyst under
punkt 3, idet der kun havde været få henvendelse fra medlemmer.
Vedr. punkt 3. Hun orienterede om en fremsendt mail fra Rømø`s Venner af 22.01.2019, hvor de
anmodede os om at indsætte fremsendte opfordring på vores hjemmeside. Formanden og sekretær
besluttede ikke at sætte på vores hjemmeside, før der havde været en drøftelse i bestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede henvendelsen, men besluttede ikke at følge opfordringen, da de personer som havde
fremsendt opfordringen ikke svarede på vores svar mail, ang. en uddybning vedr. deres henvendelse.
På baggrund af fremsendte opfordring, drøftede bestyrelsen hvordan den ville forholde sig til lignende
henvendelser. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vores hjemmeside er vores forenings talerør og derfor
ikke til rådighed for andres interesser generelt, dog vil der ved hver enkelt tilfælde af henvendelse, ske en
vurdering af bestyrelsen, om det er i foreningens interesse, at det viderebringes på vores hjemmeside og i
hvilken form og sammenhæng.
Den 3. febr. 2019 modtog foreningen en mail, med henvendelse fra medlem Jens Jacobsen, Lakolk 330,
vedr. forholdene på den sydlige gangsti på Lakolk. Han beskriver nogle forhold om vanskelig passage af
vandet foran klitterne og et forslag til en permanent løsning, med en gangbro. Bestyrelsen har taget
skrivelse til efterretning, og vil tage den med til drøftelse relevante steder, idet det ligger uden for vores
beføjelser.
Vedr. Gl. Skinnevej – Der foreligger ikke direkte nyt, men foreningen har modtaget en invitation til
deltagelse i et dialogmøde, fra Tønder Kommune. Mødet afholdes på Hotel Kommandørgården den 24.
april kl. 16.00. Indbydelsen omfatter Sommerhusforeninger i Tønder Kommune og Rømø Foreningen.
Formålet med mødet, er at skabe en god og åben dialog om aktuelle emner. Bestyrelsen ser frem til et

møde, hvor relevante emner bliver drøftet til gavn for øens udvikling. Der vil deltage 2 medlemmer fra
bestyrelsen.
I forhold til vores høringssvar vedr. Udviklingsplan Rømø 2025, så foreligger der intet nyt.
Vedr. Punkt 4. Frode foreslog, at vi måske skulle arbejde for en undersøgelse på det fredede stykke af
Skinnevejen, med vildt kameraer, for måske på denne måde, at få et indblik i hvad der er af fugle og dyr i
det fredede stykke. Det blev besluttet at tage kontakt til Anders Rahbek fra Skov og Naturstyrelsen for en
drøftelse.
Bestyrelsen drøftede herefter generelt vedr. Gl. Skinnevej, herunder planer og taktik. Uanset opfattelse
ved en del medlemmer, så er bestyrelsen af den opfattelse, at forholdene omkring Skinnevejen vil være af
så væsentlig betydning for turismen i fremtiden, at det er værd at ofre en del tid på.
Vandstanden i Lakolk Sø blev herefter drøftet. Den generelle opfattelse er, at vandstanden er faldet lidt.
Om det skyldes, at man siden sidste sommer pumper vand væk fra Småfolks området, ud i vadehavet, vides
ikke, men noget af dette vand ville ellers være løbet i Lakolk Sø. Der blev drøftet om der skulle indhentes
data fra vandstands loggeren ved vejen, ved Kommunen.
I forhold til byggetilladelser m.m., drøftede bestyrelsen en henvendelse fra en beboer. Generelt så har
bestyrelsen intet med byggetilladelser at gøre, det er et mellemværende mellem bygherre og Kommunen –
i enkelte tilfælde inddrages naboer fra Kommunens side. Bestyrelsen drøftede, om det kunne være
hensigtsmæssig med en generel nabo orientering i forbindelse med ansøgning om tilladelse, da Kommunen
med nuværende lokalplan ikke har orienterings pligt over for naboer. Om det er muligt i en revideret
Lokalplan at få det, eller der er et ønske om det, kunne måske komme til drøftelse på generalforsamlingen.
I forhold til medlemskab af div. foreninger, drøftede bestyrelsen dette. Der var enighed om, at vi skal kunne
se et formål med det. Der blev besluttet medlemskab af Lokal Historisk Forening på Rømø og Rømø`s
Venner. Et medlemskab af Rømø Turistforening blev drøftet, men er udsat til senere beslutning når
”bølgerne” har lagt sig lidt.
Martin fremførte om der var muligt, at få opsat en bænk ved parkeringspladsen i sydenden af Lakolk. Der
blev besluttet at Hjalmar forhørte sig ved Skov og Naturstyrelsen om der var en mulighed.
Der blev drøftet behov for en orienterings manual, som evt. kunne printes ud inde fra hjemmesiden, til
ophæng i husene, med orientering om hjertestartere m.m. Bestyrelsen arbejder videre for afklaring om
mulighed.
Bestyrelsen drøftede samarbejdet med Kommunen. Bestyrelsen er generelt tilfreds, da samarbejdet
forløber på en positiv måde, Dog er bestyrelsen af den opfattelse, at det ville være hensigstmæssig med en
bedre inddragelse som høringspart i forhold, som vedrører vores område, f.eks. udformning af forholdene
omkring Lakolk Centeret, ombygning af vej forhold m.m., da vi formoder i betragter os som beboernes
talerør – eller.
Hjalmar orienterede om stiernes tilstand, der mangler kun lidt flis få steder.
Kassereren og sekretær fremførte et opråb, om at folk var lidt mere påpasselige med at få opdateret deres
mail adresser ved ændring og ejerskifte. Bestyrelsen drøftede forholdet, men da der ikke er tvungen
medlemskab, så er den nærmest magtesløs – måske medlemskontrol til generalforsamlingen er en vej --.

Vedr. punkt 5. Generalforsamling afholdes 18.05.2019 kl. 10.00, på Cafe Fru Dax. Bestyrelsen drøftede
generelt om afviklingen. Den var enige om, at ændringen til om formiddagen, var kommet for at blive.
Formanden fortalte at hun ville være forhindret i at deltage, p.g.a. familiefest. Form. skulle lave aftale vedr.
mikrofon m.m..
Formanden orienterede herefter om sin beretning og hvad hun agtede at fremlægge. Hjalmar overtog som
næstformand hvervet med fremlæggelse m.m.. Hjalmar og Frode er på valg, og modtager genvalg.
Vedr. punkt 6. Der var intet under dette punkt.

Lakolk den 08.04.19

