
 Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk” 
 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt lørdag, den 09.05.20  kl. 10.00 hos Hanne Clausen, Lakolk 37. 

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

  

Dagsorden:      1.  Orientering v. form.   

                           2.  Drøftelse af referat vedr. partshøring     

                           3.  Skrivelse til Fredningsnævnet    

                           4.  Generalforsamling     

                           5.  Eventuelt 

 

Efter nydelse af Hannes bagværk og en kop kaffe, bød Hanne velkommen til dagens bestyrelsesmøde, til 

trods for Corona tider. Hun følte at det var nødvendigt, at vi fik afholdt et bestyrelsesmøde, nu hvor 

generalforsamlingen var udsat til efteråret, på grund af Corona pålæg. 

 Vedr. punkt 1: 

05.11.19  modtaget skrivelse vedr. invitation til borgermøde om etablering af markerede vandrestier på 

Rømø, fra Kommunen. Fra bestyrelsen deltog Hanne, Hjalmar og Martin. Det havde været et godt møde. 

Bestyrelsen fandt ud af, at vi ikke var de eneste, der gerne så en gang/cykelsti på Gl. Skinnevej --- dejligt. 

Mødet resulterede i, at vores bestyrelsesmedlemmer indgik i en arbejdsgruppe. 

Efter dette drøftede bestyrelsen invitationen, -- der var enighed om, at det var hensigtsmæssigt at være 

med der hvor fremtiden blev udformet, selv om det indebar noget arbejde. 

10.01.20  modtaget skrivelse vedr. Høring om nedrivning af bevaringsværdig ejendom, Lakolk 256, 6792 

Rømø, fra kommunen. Huset er opført som blokhus i 1897. Huset er udpeget som bevaringsværdig, med 

SAVE-værdien 3 og beskrives som et fint, velholdt eksempel med fine detaljer, dog skæmmet af 

tilbygninger. Tårnet og de bevarede detaljer gør bygningen unik. Efter interne mail`s m.m., meddelte 

formanden kommunen, at vi ikke kunne gå ind for en nedrivning. Drøftelse af dette punkt på 

bestyrelsesmødet, gav ikke anledning til ændret holdning. 

17.01.20  modtaget skrivelse vedr. Invitation til Rømø-fortælleevent, fra kommunen. Hanne, Hjalmar og 

Martin deltog.  

23.03.20  modtaget skrivelse vedr. Nedrivning/genopførelse af Lakolk 232, fra kommunen. Huset er et af 

de oprindelige blokhuse fra Lakolk Kurbad og er udpeget som bevaringsværdigt med SAVE-værdi 2. Der var 

vedlagt tegninger og materiale beskrivelser, samt kort beskrivelse af hvad og hvordan der skulle ændres, 

således at ejendommen fremstår samlet med en ensartet stil og detaljeringsgrad. Efter interne drøftelser, 

meddelte formanden kommunen, at vi ikke havde noget imod ansøgte nedrivning/genopførelse.  



Bestyrelsen drøftede igen anmodningen ved bestyrelsesmødet, hvilket ikke gav anledning til ændret 

holdning, da den opfatter anmodningen, som en nænsom renovering, på et belyst grundlag. 

18.04.20  Udsendt Orienterings og Nyhedsbrev April 2020.  Vedr. generalforsamling m.m., belyses dette 

nærmere under punktet vedr. generalforsamling. 

18.04.20  modtaget mail vedr. tekst i Orienterings og Nyhedsbrevet April 2020, fra Jørgen V. Jacevicz, 

Lakolk 56. Der henvises til teksten ”fine ord fra kommunen på et stykke papir” og spørger om det/de er 

tilgængelige på hjemmesiden, eller vil de blive rundsendt. Bestyrelsen aftaler, at beslutte en evt. 

offentliggørelse ved vores bestyrelsesmøde d. 9. maj, hvilket meddeles Jørgen V. Jacevicz pr. mail.   

Bestyrelsen drøftede henvendelsen og referatet fra mødet med kommunen d. 25 sept.2019, herunder 

rettelser/tilføjelser.                                                                                                                                                        

Den udlagte tekst ” fine ord fra kommunen på et stykke papir” er bestyrelsen enige om er lidt 

provokerende, men fint dækkende for vores opfattelse af, hvad der står i referatet.                                          

Det er bestyrelsens opfattelse, at referatet af 25. sept. 2019 tilkendegiver: At Tønder kommune her 

tilkendegiver det, at såfremt ændringer af vandstanden i Lakolk Sø giver problemer for sommerhusene, 

at så vil Tønder Kommune løse disse problemer.                                                                                     

Bestyrelsen besluttede, at lægge referatet fra mødet 25. sept. 2019 ud på hjemmesiden. Endvidere 

besluttedes det, at fremsende et referat af dagens bestyrelses møde til sagsbehandler afd. leder Christian 

Kjær Andersen, til orientering. 

21.04.20  modtaget mail fra Villy Vinum, Lakolk 172. Der gøres opmærksom på, at der er nogle defekter 

vedr. skilte og plankeværk langs Hjertestien. Billeder vedlagt. Oplysningerne er videregivet til Skov og 

Naturstyrelsen og delvis udbedret d.d.. 

Vedr. punkt 2.  Der henvises her til noterede under punkt 1 af 18.04.20.  

Vedr. punkt 3.  I forbindelse med dagens drøftelser, besluttede bestyrelsen, at forhøre sig ved 

Fredningsnævnet angående  fredningen af vestlige del af Gl. Skinnevej. Man ville forhøre om det var muligt 

at få en dialog omkring at få ophævet en begrænset del af fredningen af 17. December 1985,vedr. Lakolk 

Sø. Det bestyrelsen ønsker med dialogen er, om det er muligt at ophæve fredningen af tracen, hvor Gl. 

Skinnevej har gået, så der kan etableres en gang og evt. Cykelsti, der tillader færdsel hele året gennem 

nuværende fredede område, til gavn for øen`s beboere og turister      

Vedr. punkt 4.  Bestyrelsen drøftede forhold vedr. generalforsamling. For nuværende er den udsat til en 

gang i efteråret, jvnf. Orientering og Nyhedsbrev April 2020. Bestyrelsen besluttede, at udskyde beslutning 

om afholdelse til slut august. 

Eventuelt:  Ingen punkter 

 

Lakolk  den  09.05.20   

 

 

   


