
Generalforsamling Rømø Foreningen den 6.2.2019 kl. 19:00 

 

Dagsorden: 

A. Valg af dirigent, 2 stemmetæller og referent 

B. Formanden aflægger beretning 

C. Indkomne forslag 

D. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Chieko Petersen (modtager måske genvalg) 
• Conny Rotheisen (modtager måske genvalg) 
• Anne Thomsen (modtager måske genvalg) 

E. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

• Tanja Rahbek (modtager måske genvalg) 
• Paul Sönnichsen (modtager måske genvalg) 

F. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

G. Regnskab 2018. Budget 2019 

H. Jacques: Bopælspligt? Valghandling? 

I.  Evt. 

 

Slut senest kl. 21. 

Fortællinger fra turen gennem nordvest passagen er aflyst grundet Henrik Manø desværre 
er blevet syg.  

 

Tilstede er bestyrelsesmedlemmerne (minus Tanja) og ca. 40-50 borgere. 

 

Referater fra Generalforsamling Rømø Foreningen  

 



A. Kim foreslår Ejner Jepsen som dirigent. Han bliver valgt. Som stemmetæller vælges 
Keld Bergholt og Rigmor Petersen. Referent Anne Thomsen. Generalforsamlingen er 
rettidig annonceret og derfor lovlig og beslutningsdygtig. 

B. Kim viser hvordan man går ind på www.romo6792.dk eller www.rømø6792.dk. Han 
viser hvordan man finder frem til vedtægterne og hvor der står info om 
generalforsamlingen. Punkt G og C bytter plads, da de forslag til vedtægtsændringer der 
kommer, kan have indflydelse på, om de bestyrelsesmedlemmer der er på valg, ønsker at 
blive siddende eller om nogen af dem trækker sig. Kim gennemgår dagsordenen for i dag. 
Kim beretter om det forgangne år: Set og sket er for første gang udgivet 6 gange i 2018. 
Bladet er vigtigt da det giver samme info til alle på Rømø. Det er dyrt og kræver både 
meget arbejde og stor økonomisk støtte. Der vises kort igen hvad vi kan finde af info 
på www.romo6792.dk. Fx ligger alle set og sket på siden og kan læses der. Vores 
kalender vises ligeledes frem, så alle mødedeltager har set den. Facebook siden vises 
også. Der er ligeledes to infoskærme - en på skolen og en ved Knud. Og så har vi vores 
Facebook side for øen: Facebook.com/romo6792.dkeller Facebook.com/rømø6792.dk.  

Kim fortæller hvad Rømø Foreningen har lavet det forgangne pr: Vi er tovholder for Pers 
Awten og Rømø Awten/Ø-Festen hvert år. Arrangementer der er vigtige for sammenholdet 
på øen. Skolegården bliver renoveret i år. Der kommer blandt andet grønne områder. Der 
er kommet ca. 15 tilflyttere til øen gennem det sidste år og disse er som altid blevet budt 
velkomne med en flaske Rømøvin. Vi uddeler barselsbuketter til nyfødte Rømmeser. Vi 
støtter økonomisk op om juletræerne ved dæmningen hvis der er behov. Vi sørger for 
juletræet ved skolen. Vi har fået sat en ny busrute ind fra Skærbæk til Rømø ml 17 og 18 
så børnene kan komme hjem efter sportslige aktiviteter. Ejner foreslog sidste år boder på 
havnen og dette er bragt videre til den nye turistchef i håbet om at der sker noget. Vi har 
bedt erhvervsstyrelsen om at se på om det er lovligt at lave kæmpesommerhuse der bliver 
opført mellem fast beboelse. Vi ventede i forbindelse med dette et helt år på et svar vi ikke 
kunne bruge til noget. Så sagen er ikke afsluttet. Da kommunen pludselig ville lukke 
Troldebo og skolen skrev vi til borgmesteren da vi selvfølgeligt ikke var interesseret i at 
miste nogen af delene. Efter flere tiltag fra andre interessenter endte det heldigvis med at 
vi beholder begge dele. Kommuneplanen har vi også set igennem og givet svar på. Vi 
plederer for at Rømø ikke kan sidestilles med de andre små byer, da vi har flere kilometer 
til nærmeste større by. Der er mange huse der bruges som sommerhuse i havneby og det 
gør ikke havneby til et hyggeligt sted at bo. Der forsøges at holde en finger på pulsen om 
love og regler overholdes hvad angår brugen af husene. Vi indgav høringssvar ang. 
kæmpesommerhuse i kromose. Vores hovedargument var støj. Ejeren af jorden blev 
meget utilfreds med vores indsigelse. Vi mener dog at være i vores fulde ret til dette. 
Angående Rømø udviklingsplan har vi afholdt borgermøde der skulle give stof til det 
høringssvar der skulle indgives 1. februar. Vi arbejder sidst men ikke mindst på at få et 
såkaldt "tilflytterhus" på Rømø. Det stilles 3 - 6 mdr til rådighed for at folk kan finde ud af 
om de kunne tænke sig at flytte til Rømø. Kommunen støtter et sådant hus med 
800.000kr, så vi hører det gerne hvis der er et hus til salg i dette prisleje. Vi arbejder på at 
få nedsat hastigheden i Mølby, og på Langdalsvej. På det sidste har vi arbejdet på at få 
støjmåling til øen for at måle støjen på de nye F35 fly. Vi mener at et lokalråd er vigtigt for 
øen så der er et bindeled mellem borgerne og kommunen. Der er et ønske om at kunne 
træde ud af foreningen når man ikke vil støtte den. Vi kunne ændre det til at man kan 

http://www.romo6792.dk/
http://www.rømø6792.dk/
http://www.romo6792.dk/
http://facebook.com/romo6792.dk
http://facebook.com/r%C3%B8m%C3%B86792.dk


betale og derved være medlem, men dermed mister man også sin stemmeret. Vi stiller 
forslag om dette. Kim takker til alle der støtter os og kommer med konstruktiv kritik. 

 

Ordet er frit: 

Borgerne savner at vi indkalder til flere fælles møder/ borgermøder, så vi i fællesskab kan 
diskutere de store emner der berører øen. Der bliver talt om, at vi selv som borgere på 
Rømø må være bedre til at støtte op om foreningslivet. En borger blev sur over den 
indsigelse vi lavede sidste år, da den berørte ham personligt. Han mener ikke at han 
efterfølgende kunne få at vide hvordan RF kom frem til indsigelsen. Han ønsker at RF 
havde taget kontakt til ham før vi lavede indsigelsen. Han mener ligeledes RF skal have 
en forretningsorden. En borger mener der skal holdes møder når det drejer sig om noget 
der er relevant for udviklingen af øen. Svar fra Kim: Han beklager først og fremmest de 
manglende vedtægter på vores hjemmeside. Vi var ikke klar over de kun lå der til dels. De 
fulde vedtægter kan nu findes på hjemmesiden. Han forklarer ligeledes at vi som forening 
selv må bestemme om vi vil have en forretningsorden. Alle har lov til at være uenige i hvad 
foreningen mener. Som Rømøforening og lokalråd har vi ret til at komme med indsigelser. 
En borger spørger hvad vores belæg er for at klage over støj i kromose. Der er ingen 
rocker mere på Lakolk. Vi skal ikke blande os i flyverstøj. Kim siger vi ikke har så stor en 
indflydelse. En borger mener vi ikke må lave splid og at det er lige det vi gør.  Han undrer 
sig over, at der er så mange der ikke ved de er medlem af Rømøforeningen. Han mener 
ligeledes, at Rømøforeningen ikke skal beslutte noget. En anden borger mener vi har 
meget tilfælles og bakker op om flere møder. Vi må være her for at ville noget sammen for 
øen. En borger siger at man skal huske at Rømø foreningen er sammensat af forskellige 
mennesker og at det blot er Kim som formand der kommer ud med det de diskuterer og 
bliver enige om. Og vi bliver nok ikke enige allesammen uanset hvad og hvordan vi gør. 
En borger mener man skal have tillid til de bestyrelsesmedlemmer der sidder i bestyrelsen. 
Han vil nærmere kritisere RF på det vi ikke gør. Han mener ikke vi er skarpe nok over for 
kommunen. Vi skal være mere kritiske overfor det der kommer fra kommunen. Borgerne 
må have tillid til at dem der er valgt ind vil gøre det bedste for øens beboere. Kims svar er, 
at vi skal passe lidt på med at tage nej hatten på overfor kommunen. Borgeren påpeger at 
vi skal have tilflyttere til øen. P.t. er der mere fraflytning end tilflytning. Vi mangler huse til 
tilflyttere. Vi skal prioritere arbejdet med at helårshuse ikke bliver til sommerhuse så der 
fortsat er boliger til tilflyttere. Rømøforeningen vil prioritere dette arbejde. En borger taler 
om mødet angående havnen, hun mener der var mange af dem der er her i dag der ikke 
deltog. Man skal selv være vågen og deltage ved de vigtige emner. Man kunne jo tro at 
folk er tilfredse når de ikke ytrer sig. Dem der ikke kommer snyder sig selv for vigtig info. 
En anden borger mener vi skal have et positivt samarbejde. Der skal være muligheder og 
ikke restriktioner. Rømøforeningen har ansvar for dialogen mellem borgerne. En borger er 
meget utilfreds med en kommentar. Han mener ikke håndværker kan komme og klage 
over noget da de så vil miste kunder. Den der ikke har nogen mening bliver taget som 
gidsel. Man kan ikke klage over hvad ens nabo bruger sit sommerhus til. Man kan ikke 
have en bestyrelse uden en forretningsorden. Kim svarer igen at man ikke skal have en 
forretningsorden. En borger fortæller at han først for to måneder siden blev klar over at 
han er medlem af foreningen. En borger mener at vi på sidste møde ang. udviklingsplanen 
snakkede om undergrupper under Rømø Foreningen der kunne arbejde med konkrete 



emner. Så kunne vi støtte hinanden i stedet for at modarbejde hinanden. En borger 
fortæller at Tønder kommune skabte Rømø foreningen i 2007 for at styrke 
nærdemokratiet. Derfor er alle der bor på øen medlemmer. Historien kunne fortælles i set 
og sket så folk ved besked. Der er mange lokalråd hvor man selv vælger om man vil være 
medlem. En borger mener det er en god ide at man selv kan vælge om man vil være 
medlem. 

C. Vedtægtsændringer: Foreningen foreslår selv, at man ændrer i punkt 6. Så når man 
ikke indbetaler er man ikke medlem. Punkt 8: stemmeret har kun de betalende 
medlemmer. En borger spørger hvor mange der skal til for at vi kan tale for hele øen. En 
anden borger spørger hvad der er fordelen ved at afskære nogen fra foreningen. 
Næstformanden i RF siger at der er nogen der gerne vil være fri for at være medlemmer. 
En borger mener det er en skam at der skulle dannes to foreninger. Bare fordi vi ikke er 
enige. En borger taler om at økonomien skal hænge sammen. En borger mener det er 
underligt at man kan have et problem med at være en del af det samfund man lever i. En 
borger mener man er gidsel på øen når man ikke er medlem. En anden borger mener 
problemet er at vi både er Rømøforening og lokalråd. Burde vi dele dette op? En borger 
påpeger at sommerhusejer ikke skal have stemmeret. Kim afslutter debatten med at sige 
at der både er for og imod ved at være frivilligmedlem. Vi lægger op til hvad dem der er 
her mener. Vi taler stadig alles sag om end man er betalende medlem eller ej. En borger 
siger man ikke kan lave indsigelser på alle borgers vegne. Så må der stå hvor mange der 
er imod. Et bestyrelsesmedlem af RF siger vi godt ved vi skal være mere åbne med vores 
arbejde og vi vil gerne indkalde til flere borgermøder. Vi må ikke splittes op, men forbedre 
os. Vi har set på 9 lokalråd/borgerforeninger. De har betalende medlemmer. Så det er en 
mulighed. Vi skal arbejde videre på en positiv måde og en borger påpeger at vi skal passe 
på, at vi ikke træder borgerne økonomisk over tæerne med vores indsigelser. Det er vigtigt 
at borgerne møder op og selv er med til at vælge folk ind i Rømøforeningen, det ytres at 
der som oftest er mangel på de yngre og de midaldrende borgere ved 
generalforsamlingen.  

Vi tager forslaget af bordet. Det bliver som hidtil. Alle på Rømø er medlemmer. Der er 
ingen der skal udelukkes eller føle sig som gidsel. Alle skal have lige muligheder og 
indflydelse.  

 

Indkomne forslag til Vedtægtsændringer: 

Kim læser de 6 punkter som Pau Schramm foreslår igennem. Forslagene har alle mere 
eller mindre det til fælles, at der ønskes, at Rømøforeningen i endnu højere grad forhører 
sig hos rømmeserne, inden den beslutter noget. Jaques foreslår at vi bruger de 6 punkter 
som en hensigtserklæring. I stedet for at vi skal stemme om hvert enkelt. De minder mere 
om et forslag til en forretningsorden. Dette besluttes.  

Vi skal i set og sket skrive om ting der kommer og ikke kun ting der er sket.  

 



D. Valg af bestyrelsen 

Der er to nye kandidater der stiller op plus 3 siddende.  

Chieko, Conny, Anne, Pau og Bodil Thye 

Resultat af afstemningen: Anne, Chieko og Conny er genvalgt. 

Valg af suppleanter: 

Paul trækker sig. 

Tanja, Pau og Bodil 

Resultat af valg af suppleanter:  

Tanja og Bodil er valgt ind som suppleanter. 

F. Siddende revisor er Grethe og Keld. Ingen stiller op. De blev genvalgt. 
Revisorsuppleant er Ejner. Han bliver ligeledes genvalgt. 

G. Regnskab: Conny fremlægger regnskabet og budget for 2019. Det kan ses særskilt. 

Jonna fremlægger regnskabet for Æfristej. Dette kan ligeledes ses særskilt. 

H. Bopælspligt/valghandling. Jaques trækker emnet bopælspligten da det er blevet meget 
sent. Grundet den dårlige opbakning Rømøforeningen får, mener Jaques at man kunne 
lave en offentlig valghandling til bestyrelsen. Det er noget bestyrelsen kan arbejde videre 
med som mulighed.  

I. Evt. Der er intet til evt. 

 

Tak for et godt og konstruktivt møde 

Rømø Foreningen 

 

Efterfølgende konstituerede foreningen sig således: 

Formand: Anne Thomsen 

Næstformand: Kim Wittrup 

Sekretær: Jan Gravesen 



Kasserer: Conny Rotheisen 

Medlem: Chieko Petersen 

Suppleant: Tanja Rahbek 

Suppleant: Bodil Thye 

 

 

 

 

 


