Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk”
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt søndag, den 18.08.19 kl. 10.30 hos Hjalmar Hansen, Lakolk
Deltagere: Hanne Clausen, Martin Lauridzen, Anders Matzen, Frode Sørensen, Hjalmar Hansen

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Orientering v. form.
3. Drøftelse af partshøring
4. Drøftelse ang. henvendelse fra Lakolk 121
5. Eventuelt

Med baggrund i et fint arrangeret morgen bord, bød Hanne velkommen til dagens konstituerings og
bestyrelsesmøde og foreslog at bestyrelsen konstituerede sig som første punkt på dagsorden.
Vedr. punkt 1. Bestyrelsen konstituerede sig herefter følgende:
Formand

Hanne Clausen

Næstformand

Hjalmar Hansen

Kasserer

Martin Lauridsen

Sekretær

Anders Matzen

Menigt medlem Frode Sørensen

Vedr. punkt 2. Formanden fortalte, at der ikke var sket nævneværdige ting ud over generalforsamlingen,
siden sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøftede kort forløbet af generalforsamlingen.
Vedr. punkt 3. Med baggrund i henvendelse fra medlem drøftede bestyrelsen muligheden for, at afgive
høringssvar angående ombygning af dele af Småfolksvej, med baggrund i materiale form. personligt havde
modtaget som grundejer på Lakolk.
Grundejerforeningen har ikke modtaget materiale vedr. partshøring.
Bestyrelsen besluttede at udarbejde et høringssvar. Frode påtog sig opgaven med, at udarbejde og
fremsende et partshøringssvar vedrørende: Tilladelse til genetablering af højvandsklap i afløbet fra Lakolk
Sø, samt hævning af en del af Småfolksvej på Rømø, sags id: 06.02.03-P19-13-19.
Bestyrelsen besluttede at følgende 2 punkter skulle indgå som en del af høringssvaret.
Punkt 1: tages forbehold for, at det ikke får indflydelse på projektet m. Gl. Skinnevej –
kommunen skal bekræfte dette --.

Punkt 2: drøftet vedr. stop for gennemkørsel af turistbusser på Småfolksvej – bestyrelsen
drøftede for og imod --. Bestyrelsens indstilling er, -- at de forholdsvis få gennemgående
turistbusser ikke har og vil påføre Lakolks beboere store scener, vægtet i forhold til den turist
mæssige interesse.
Vedr. punkt 4. Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra Lakolk 121 angående nogle person oplysninger
m.m.. Bestyrelsen vedtog med udgang i sagen, at den ikke har hjemmel til at imødegå henvendelsen fra
Lakolk 121. Anders udarbejder en svarskrivelse til dem. Henvendelsen samt vores svar og deres retursvar
vedlagt sagens akter.
Eventuelt: Hanne fremførte en ide om det kunne være hensigtsmæssig med nogle elektroniske infotavler
på Rømø. Under drøftelserne orienterede Frode om, at han kendte disse fra Sønderborg Kommune. Det
blev besluttet at Hanne skulle fornemme interessen ved Lakolk Butikscenter, samt drøfte ideen med form.
for Turistforeningen – Martin Iversen -.
Martin luftede en tanke, om der skulle forsøges med et tilbagevendende arrangement i slut uge 42, hvor
forskellige emner kunne tages op. Det blev besluttet at undersøge om det var muligt. Hanne og Martin
skulle undersøge.

Lakolk den 18.08.19

