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Kim byder velkommen. Ditte Hviid overtager John Frikkes 
foredrag da han er syg. 

1. Valg af dirigent. Kirsten Rasmussen foreslåes og vælges 
enstemmigt. Der er rettidig indkaldt til 
generalforsamlingen. 

2. Valg af 2 stemmetæller. Jan Gravesen og Mogens 
vælges. 

3. Valg af referent. Anne Thomsen 

4. Formandens beretning. Kim beretter: Set og sket 
udkommer nu seks gange om året. Info om infoland og 
Facebook og ligeledes om de nye infoskærme. Vi er 
tovholdere for Persawten, Rømø Awten. Vi indgår aftale 
med kommunen angående leje af skolen. Vi lejer den ud 
og får derved penge ind til små reparationer. 
Skolegården skal pyntes op og det arbejdes der på. Vi 
byder nytilflytterne velkommen med vin. Som lokalråd 
er vi befolkningens talerør til kommunen og hjælper 
med fx ændrede bustider. Vi har arbejdet med 
hastighedsbegrænsning på Ringvejen. Vi har arbejdet 
mod kæmpe sommerhuse. En ny grundejerforening er 
kommet til i kromose og de vil gerne have 
kæmpesommerhuse. Andre huse på øen bliver planlagt 
til at blive kæmpesommerhuse. Vi som forening går 
imod disse. Kim har kontaktet erhvervsstyrelsen 
angående dette. Han har haft en del problemer med at få 



fat i de rette men er nu i kontakt med en. Vi har arbejdet 
mod at havneby vest bliver til sommerhusområde med 
succes. Vi skal have ordentlig offentlig transport og i det 
hele taget en god grund til at bosætte sig på Rømø. Vi 
har naturen men vi har også store afstande. Huspriserne 
er lidt for høje for de unge familier så de flytter lige over 
på den anden side af dæmningen. Vi vil se på en evt 
tilflytterbolig der bliver brugt andre steder. Kim takker 
bestyrelsen for godt samarbejde. Kim takker 
annoncesponsorerne og støttemedlemmerne. Kim 
takker sidst men ikke mindst kommunen, som vi fortsat 
må overbevise om at Rømø ikke kun er til turisterne 
også til fastboende. Der arbejdes forsat fra kommunens 
side på Helikopterplanerne. Vi er blevet 
Nationalparkpartner og mener at der kunne komme 
flere turister i skuldersæsonen.  

5. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse. 
Bestyrelsen foreslår uændret beløb for 
støttemedlemskab. Antallet af støttemedlemmer er 
gået lidt ned, sponsorer er gået op. Regnskabet 
balancerer fint. Det bliver godkendt uden yderligere 
kommentarer. Regnskabet for "Æ fristej": Jonna 
fremlægger regnskabet. Der er underskud i 2017 men 
beholdningen er på 23.245,86kr nu. 

6. Valg til bestyrelsen. Kim og Jan modtager genvalg.   
Jan og Kim bliver valgt enstemmigt.. 

7. Valg af 2 suppleanter. Viola og Aase modtager ikke 
genvalg. Tanja Rahbek er valgt enstemmigt, Poul 
Sønniksen bliver ligeledes valgt enstemmigt. 

8. Valg af 2 revisorer. Kjeld og Grethe modtager 
genvalg. Kjeld og Grethe bliver genvalgt. 



9. Valg af revisorsuppleant. Ejner Jepsen modtager 
genvalg.  Ejner bliver genvalgt.  

10. Evt. Ejner henviser til ideer og nye forslag. Han siger at 
en dag som fåredag savnes meget. I den forbindelse 
tænker han om det var en idé at lave en ugentlig 
markedsdag i højsæsonen. Vi har nogen der producerer 
vadehavsprodukter og kunst. Der skal tilladelser til og 
tovholdere (turistforeningen og kommunen). Lokale 
produkter og Vadehavet skal være i fokus. Standarden 
skal være høj. Vi synes det er en rigtig god idé og vil se 
på det. Vi savner også havne festen og det kan være 
denne følger med hvis vi kan få noget nyt op at stå. I 
Ribe er der markedsplads hver onsdag i sæsonen.  

Tak til Kirsten. Tak for en rigtig vellykket 

generalforsamling  og velkommen til Tanja og Poul. 

 


