
Formandsberetning ifm. Rømøforeningens 

generalforsamling 24. feb. 2016 

Rømøforeningen er jo både lokalråd OG borgerforening for Rømø. Vores 

formålsparagraf siger, at vi "arbejder for at fremme udviklingen og 

sammenholdet på Rømø - så vidt muligt - til glæde for øens beboere" 

Det er dét, som vi i bestyrelsen - efter bedste evne - arbejder på. Og 

velvidende, at man ikke kan gøre alle tilfredse ! 

For at have lidt penge at arbejde med, har vi opfordret til at man kunne 

blive støttemedlem (og vi tillader os da også at betragte et 

støttemedlemsskab som en slags støtteerklæring til vores arbejde), og det 

var der i 2015 180, der var, altså støttemedlemmer - i 2014 var det 155, 

så det er en pæn fremgang ! Vi har i 2015 holdt det høje antal 

annoncesponsorer fra 2014, nemlig ca. 30. Dejligt ! Tak for støtte ! 

De faste ting, vi i 2015 stod for, var ligesom i 2014: 

* Udgivelse af bladet "Set og Sket", som udkommer 4 gange om året, og 

omdeles til alle husstande på Rømø. Desuden ligger de også forsk. steder 

på Rømø, bl.a. turistbureau og feriecentre samt i Skærbæk på biblioteket, 

fritidscentret og SEA. 

* Drive hjemmesiden "Roemoe.infoland.dk", hvis formål bl.a. er at 

fortælle om og koordinere aktiviteter på Rømø. 

* Byde nye beboere på Rømø velkommen med 2 flasker rømøvin (i 2015: 

ca. 8) 

* Medarrangør og tovholder ifm den årlige ø-fest, "Rømø-awten" 

* Medarrangør og tovholder ifm. "Pers Awten" 

* Opsætning af juletræ med lys ved skolen 



* Støttet julepyntsforeningen med 500 kr (?) 

* Været bindeled ml. rømmeserne og kommunen - og omvendt 

OG ALT DETTE REGNER VI MED AT FORTSÆTTE MED I 2016. 

 

Vi har i 2016 haft 8 bestyrelsesmøder, og ved gennemgang af 

mødereferaterne har jeg noteret følgende: 

Det var jo Rømøforeningen, der i okt. 2012 forhandlede en brugeraftale 

hjem med kommunen omkring brug af lokaler her på gl. Rømø Skole - og 

vi  låner så lokaler videre til især de lokale foreninger. I oktober flyttede 

så ca. 80 asylansøgere ind hos Dansk familiecamping i Toftum. 

Kommunen / Asyl Syd skulle finde et sted, hvor børnene kunne gå i hhv. 

børnehave og skole, og spurgte så os, om der evt. kunne være plads på 

Rømø Skole. Og det havde vi lidt svært ved at sige nej til. Men samtidigt 

har de foreninger, der bruger skolen, ikke så mange penge, så helt gratis 

skulle det heller ikke være, så aftalen blev, at Asylcenter Syd skulle betale 

1000 kr / md i 4 mdr. til foreningernes fælleskasse på skolen, at de øgede 

driftsomkostninger ville blive dækket, og at hvis noget gik i stykker / blev 

beskadiget, skulle det erstattes. Siden november har så ca. 10 børn i 

børnehavealderen så lavet aktiviteter i et klasseværelse på "kunstner-

gangen", og ca. 20 børn i skolealderen har  været i "Æ Fristej", 

skolekøkken og gymnastiksal. Og det er generelt gået nogenlunde roligt 

for sig. Medio marts er det planen, at asylansøgerne forlader Rømø igen.  

I oktober startede så ungdomsklubben op efter ca. 10 års pause. Den er 

en aktivitet under Rømø U.I.F. - så behøvede folkene bag ikke at skulle 

bøvle med at lave bestyrelse, vedtægter osv.. Året forinden var 

kommunen blevet spurgt, om ungdomsklubben kunne være i gode lokaler 

i kælderen, hvor den havde været før, men det fik vi nej til: Der var i 



mellemtiden kommet strammere regler for brug af kælderlokaler ! I 

stedet har de så fået hjemmelokale i "Æ lille Fristej" - lige bag skydedøren. 

Der er god opbakning, og det er rart også at kunne tilbyde noget til de 

unge ! 

Når vi snakker lokaler her på Rømø gl. Skole, så har "arbejdsgruppen", 

som  består af rep. fra brugerforeningerne, i 2015 financieret opsætning 

af projektor og lydanlæg her i "Æ Fristej" samt rullegardiner mod syd i 

gymnastiksalen, så man ikke bliver blændet af solen. FORDI: Det er vigtigt, 

at lokalerne er attraktive, så de bliver brugt: Desto lettere er det også, når 

vi skal forhandle med kommunen om fortsat at måtte bruge dem !!! I 

øvrigt har vi i 2015 spurgt kommunen, om de ikke kunne lave et energisyn 

på bygningerne ? I 2015 var der ikke penge på budgettet til det. Vi har så 

fornylig her i 2016 spurgt igen: Vi tror, der kunne spares en del på 

varmeregningen ved at lave nogle rel. få forbedringer ! 

Så havde vi af maj-udgaven af "Set og Sket" indlagt et spørgeskema - et 

spørgeskema, som vi i bestyrelsen faktisk havde brugt en hel del timer på 

at udarbejde ! Vi ville gerne vide, hvordan rømmeserne så på forsk. ting, 

så vi havde nogle pejlemærker at arbejde efter: Samtlige husstande på 

Rømø (=ca. 400) fik således et spørgeskema, MEN : Vi fik kun 29 retur 

(=ca. 8 %): Meget skuffende ! Og det er selvfølgelig ikke muligt at 

konkludere ret meget ud fra en så lille svarprocent ! Men så skal der i 

hvert fald ikke komme nogen og sige, at vi ikke spørger efter 

rømmesernes mening ! Nå, men forøvrigt er man altid velkommen til at 

henvende sig, hvis man har noget, som man synes, vi i Rømøforeningen 

burde arbejde med ! 

Vi har 2 gange søgt Trygfonden om en hjertestarter, som skulle hænge 

udendørs ved fordøren til skolen - men begge gange fået nej. Her i 2016 

kan man ikke søge, men vi har så tænkt at spørge Tønder Kommunes 



Landdistriktsudvalg: De bevilger 10.000 kr til alle lokalråd til en 

hjertestarter, og for det beløb skulle der - ihvert fald næsten - være råd til 

en hjertestarter. Hertil kommer så et skab til ca. 6.000 kr. Vi skal lige have 

de eksakte priser, men det er så planen, at Rømøforeningen vil financiere 

det resterende beløb. 

Havnen: De første havvindmølleparker blev afsluttet i sommers, og så 

havde en del nok - incl. mig selv - set frem til, at det ville give nogle varige, 

lokale arbejdspladser mht. vedligeholdelse og servicering af dem. Faktisk 

skulle det kunne give ca. 20 arbejdspladser i de 20 år, servicekontrakten 

lød på ! Desværre valgte WPD at besætte stillingerne med egne folk ! 

Ellers er virksomhederne på havnen i 2015 blevet præsenteret for store 

huslejestigninger. Det er noget med at huslejen vist ikke er steget i de 

seneste ca. 25 år, og derfor bliver stigningen så også ekstra stor, når man 

lige skal have indhentet 25 års efterslæb ! Da havde det jo nok været 

mere rimeligt, om huslejestigningen var sket mere jævnt ! 

Nu hvor vi er ved havnen, så er KLS jo i gang med at planere strandengen 

nord for havnen, lave diger m.m.. Fra området skal der så serviceres 

havvindmøller, og direktøren Karsten Lynge Skovsted har nævnt, at det 

ville kunne medføre ca. 4000 !!! arbejdspladser !!! Vi havde derfor i 

Rømøforeningen tænkt at arrangere et borgermøde i januar, hvor de 

forsk. aktører på havnen, incl. Tønder kommune, skulle fortælle om, hvad 

der var gang i på havnen. Og det var også tæt på at blive til noget, men så 

meldte KLS fra, fordi der var nogle tilladelser, man manglede at få, og - 

måske derfor - havde de heller ikke nogle ordrer endnu ! Jeg synes, det 

kan være svært at finde ud af, hvor mange arbejdspladser, der er / bliver i 

projektet. Og ikke mindst : LOKALE arbejdspladser, og som kan give noget 

tilflytning ! Vi må se ..... 

 



Mindre ting i øvrigt i årets løb:  

Tønder Kommune havde forstået, at grundejerforeningerne på 

Småfolksvej og Lakolk havde ønske om at lukke Småfolksvej for 

gennemkørende biltrafik et par kilometer ude. Og det indbød kommunen 

så de 2 grundejerforeninger, Turistforeningen og Rømøforeningen til et 

møde om: Det viste sig, at det var en misforståelse: Alle var enige om, at 

det var en dårlig idé. og det ville belaste Havnebyvej fra Kongsmark og til 

lyskrydset og videre ud ad Vesterhavsvej til Lakolk - og modsat vej - alt for 

meget, hvis der kun var én måde at komme til og fra Lakolk på ! 

Skovlegeplads : 4-5 personer har dannet en støtteforening for 

skovlegeplads, fordi de arbejder på at lave en skovlegeplads i skoven lige 

syd for Kongsmark (Der er med stor succes lavet en skovlegeplads på 

Fanø). De bad om, om Rømøforeningen kunne stille med et medlem til 

støtteforeningens bestyrelse, men det kneb med, at nogen fra vores 

bestyrelse havde tid til det. 

Så har der været 3 henvendelser fra borgere, vi har fulgt op på:  

1) Ang. folk, der overnatter i deres autocampere på steder, de ikke må - 

bl.a. på havnen. Folk, der har klaget til kommunen, har fået at vide, at det 

er politiets opgave - og folk, der har klaget til politiet, har fået at vide, at 

det er kommunens opgave ;-.) Allerede i efteråret skrev jeg til både politi 

og kommune, men har endnu ikke modtaget noget endeligt svar. 

2) En borger henvendte sig til os ang. løse hunde / hunde, der ikke var i 

snor, og om udlejningsbureauerne mon ikke kunne gøre deres gæster 

bedre opmærksomme på reglerne ? Jeg prøvede at se på de 5 

udlejningsbureauers hjemmesider, og reglerne for hunde i snor kunne 

nok alle steder beskrives noget bedre. Jeg skrev så en fællesmail til de 5 

bureauer og bad dem vurdere, om de synes, de havde beskrevet reglerne 



for hunde i snor tydeligt nok ? Jeg har ikke tjekket siden, men det var 

ligesom, hvad vi kunne gøre. 

3) En borger henvendte sig til os (godt nok i starten af januar 2016), fordi 

ifm. ny køreplan i dec. var busafgangen fra Havneby til Skærbæk kl. 11.15 

ændret til kl. 9.15 : Det betød, at hvis man skulle noget i Skærbæk om 

formiddagen eller ved middagstid, skulle man af sted allerede kl. 9.15 OG 

kunne ikke komme tilbage før kl. 14.!5 ! Man skulle altså opholde sig 4-5 

timer i Skærbæk ! Vi har kontaktet kommunen, men vi har endnu ikke 

fået svar. Jeg har hørt, at også Ældrerådet har klaget over ændringen. Der  

kommer dog næppe nogen ændring før tidligst ifm. næste køreplan. 

Andelskassen på Rømø lukkede i efteråret: Selvfølgelig skal en bank 

kunne løbe rundt - og der lukkes i disse år masser af små bankfilialer - 

men vi bad om, om de i det mindste ikke bare kunne bevare døgnboksen i 

Kongsmark - så de erhvervsdrivende ikke skulle køre helt til nærmeste 

andelskassefilial i Ribe. OG også gerne bevare hæveautomaten i 

Havneby? Vi fik et venligt svar tilbage, men nej. Heldigvis har Skærbæk 

Sparekasse nu lavet en hæveautomat i Havneby - til glæde for både 

fastboende og turister. 

Ifm. forslag om lukning af Tønder Sygehus var der lagt underskriftssedler 

3 steder på Rømø: Ved fristens udløb var vi efterfølgende nede i Tønder 

og aflevere 248 underskrifter ! Og desuden har en del også skrevet under 

på nettet. Fint ! Tønder Sygehus er ikke noget "rigtigt" sygehus, men det 

har så mange funktioner, incl. skadestue - at hvis det lukker, har vi ikke 

blot 50 km, men 75 km (x2) til nærmeste sygehus, nemlig dét i Åbenrå. Og 

det kan nok også betyde noget, både for bosætning og for turisternes valg 

af feriested ! Desuden har Region Syd også planer om at spare akutbilen 

væk ! 



"Set og Sket" er siden august blevet trykt hos SIS i Skærbæk. En stor del af 

de første blade har ikke været så lette at læse: Der var lige nogle ting, der 

skulle justeres, men det skulle det nu være blevet. Vi beklager 

selvfølgelig! Men dét at SIS nu trykker bladet, har gjort det lettere for os i 

bestyrelsen - ikke mindst for redaktør Conny ! Så tak til SIS ! 

Og senest - i lørdags - havde vi besøg af en foreningskonsulent, som gav 

os gode idéer til at arbejde med hjemmeside, og i det hele taget nå bedre 

ud til rømmeserne via internettet. Det vil I høre mere om ! 

Fremtid ? For at holde på beboerne OG tiltrække nye er det vigtigt, at der 

er et godt foreningsliv - med aktiviteter for enhver smag - og rammerne 

har vi: Her tænker jeg ikke mindst på Rømø gl. Skole, og aktiviteterne har 

vi - og hvis der er noget man mangler, kan man jo f.eks. selv være med til 

at starte det op ! Dog kunne jeg godt unde de mange, der stabler 

aktiviteter på benene, at der var noget større opbakning ! Desuden er det 

også vigtigt, at der er et godt samarbejde ml. kommunen (Tønder) og 

lokalsamfundet (Rømø) og en god kommunikation - og det synes jeg, at 

der i det store hele er. Men det er altså også vigtigt, at kommunen lytter: 

Det er os, der har skoen på, der ved, hvor den trykker ! Rømøforeningens 

opgave - og der har vi brug for alles hjælp ! - er at gøre Rømø til et så 

attraktivt sted at bo, så folk bliver - og endnu flere kommer til ! 

Det er spændende, hvis der i et samfund er alle aldersgrupper - både 

både børn, unge, yngre (som er ældre end de unge ;-), midaldrende, 

ældre og gamle (og hvor "de ældre" er yngre end "de gamle" ;-). Og på 

Rømø er det - ligesom de fleste andre steder i de små samfund i 

Vandkantsdanmark - sværest at få fat i de unge børnefamilier, men nu 

hvor der ikke længere er skole, er det så i det mindste vigtigt, at bevare 

Rømø Børnecenter, og at der er ordentlige bus-( og tog)forbindelser, når 

de skal i skole på fastlandet ! 



Og arbejdspladser er også vigtige mht. bosætning - absolut - men det var 

måske også værd at bruge noget energi på at få de mange, der hver dag 

kører til Rømø for at arbejde, til at bosætte sig: I kan jo selv prøve at gå de 

forsk. virksomheder på Rømø igennem mht. helårsarbejdspladser: Jeg 

tror, at over halvdelen er besat af nogen, der ikke bor på Rømø ! (og hertil 

kommer jo så alle sæsonarbejdspladserne) 

Til sidst vil jeg på foreningens vegne gerne sige tak til støttemedlemmer 

og annoncesponsorer: Det er vigtigt, at vi har nogle penge, at arbejde 

med (bl.a. til "Set og Sket"), men også at der er nogen, der moralsk støtter 

vores arbejde: Vi bruger faktisk i bestyrelsen en del timer på at gøre 

noget godt for Rømø og rømmeserne - det er da i hvert fald vores 

intention ;-) Så fra mig skal der også lige lyd en STOR tak til de andre i 

bestyrelsen ! 

Og til sidst en tak til de andre foreninger på Rømø og til Tønder kommune 

for godt samarbejde. 

Kim Wittrup 


