
Formandsberetning ifm. Rømøforeningens 

generalforsamling 8. feb. 2017 

Ja, nu er der så gået ca. 1 år siden sidste generalforsamling (og vi har i 

bestyrelsen haft 8 bestyrelsesmøder). Her er lidt om, hvad vi har 

beskæftiget os med i Rømøforeningen - for at leve op til vores formål: 

"Arbejde for at fremme udviklingen og sammenholdet på Rømø - så vidt 

muligt - til glæde for øens beboere". 

Vi har af "faste" ting jo: 

* Udgivet bladet "Set og Sket", omdelt til alle husstande på Rømø en gang 

i kvartalet. 

* Været "tovholder" ifm. "Pers Awten" d. 21. feb. (= søgt om tilladelser, 

annonceret, koordineret arbejdsopgaver ...) 

* Været "tovholder" omkring "Rømø Awten i marts. 

* Budt tilflyttere velkomne med 2 flasker "Rømøvin", og i år også tilbudt 

dem gratis entré ifm. Rømø Awten. 

* Har mødt op til receptioner for virksomheder med en lille gave 

* Støttet julebelysningen økonomisk (1000 kr) 

* I dec. opsat juletræ ved indkørslen til skolegården 

* Været kontaktled ml. Tønder Kommune og rømmeserne - bl.a. ved at 

lave driftsaftale om alle de dejlige lokaler her på Rømø (gl) Skole. 

* Drevet hjemmesiden "Roemoe.infoland.dk" og - da den var rel. lidt 

besøgt - oprettede vi ( i 2015) facebooksiden "Rømø6792.dk" for at være 

bindeled ml. foreningerne og rømmeserne, og så man - så vidt muligt - 

kunne få et samlet overblik over, hvad der skete på Rømø.  



Vi ved godt, at der er en facebookgruppe , der hedder "Rømø" - en 

udmærket gruppe ! Forskellen på den og vores facebookside er, at på 

"vores" kan 1) ALLE komme ind - ikke blot rømmeser, men også folk, der 

bare interesserer sig for - og holder af - Rømø, og 2) Man kan også 

komme ind på vores side, selv om man ikke har en profil på facebook. Jeg 

synes, at de 2, hhv. facebookside og facebookgruppe, lever fint side om 

side og supplerer hinanden godt. 

(Infoskærme) 

Vi mener nok, at vi bare med ovennævnte faste initiativer - som vi også 

regner med at fortsætte med i 2017 - har gjort en hel del for at opfylde 

vores formålsparagraf, og jeg mener da også, at vi har en pæn støtte 

blandt rømmeserne - selv om det som sagt ikke er til at gøre alle tilfredse. 

(Desuden mener jeg faktisk også, at vi bliver betragtet som en seriøs 

samarbejdspartner af Tønder Kommune - ikke nogen, der bare råber op i 

tide og utide - "Man skal vælge sine kampe med omhu"). Nå, men tilbage 

til opbakning hos rømmeserne - eller ? : I 2014 havde vi 155 

støttemedlemmer, i 2015: 180 og i 2016: 201. Og jo flere 

støttemedlemmer, vi har, jo stærkere står vi ! 201 støttemedlemmer er 

da pænt - og nu håber jeg ikke, jeg lyder utaknemmelig - men med over 

500 voksne på Rømø, er der stadig plads til forbedring ! Mht. 

annoncesponsorer har vi de seneste 3 år ligget ret konstant på ca. 30. - og 

det er ganske pænt, og begge dele giver et pænt tilskud til foreningens 

drift - ikke mindst "Set og Sket", som er vores største udgiftspost. 

Tak til både støttemedlemmer og annoncører. Tak for støtten - både 

moralsk og økonomisk !!! 

Udover de aktiviteter, som jeg lige har nævnt, så har vi - når jeg kigger 

referaterne for de 8 bestyrelsesmøder, vi har haft, igennem, bl.a. 

beskæftiget os med: 



* Vi har søgt Juvrefonden om penge til forsk. ting på og omkring skolen. 

Det er ikke alt, vi har fået opfyldt, men vi har fået 15.000 kr. generelt til 

lokalerne samt 15.000 kr til udsugning og båndsav i værkstedet. Tak ! ( I 

parentes bemærket, så har Rømø U.I.F. også fået 15.000 kr i tilskud til 

etablering af beachvolleyballbane ved skolen - og den står færdig. Rømø 

U.I.F. afhænder nu klubhus og sportsplads i Kongsmark til kommunen (det 

er kommunens jord), og samler alle aktiviteter her i Havneby - det vil også 

styrke vores muligheder for at beholde stedet her) 

* Så har vi (jeg) hele året bøvlet med Teknisk Forvaltning med at få 

lyskrydset lige når man kommer over dæmningen til at skifte rigtigt .... 

* Vi var i marts medarrangør af en underskriftindsamling mod lukning af 

Tønder Sygehus. Det lykkedes. Men desværre lykkedes det ikke at bevare 

akutbilen i Skærbæk, som vi ellers også kæmpede for. Heldigvis har vi nu 

fået frivillige akuthjælpere på Rømø - dejligt, det gør Rømø til et tryggere 

sted at bo ! Vi vil dog stadig kæmpe for at få akutbilen igen !  : Op til 

100.000 mennesker på Rømø på en sommerdag - og så kun en ambulance 

i Skærbæk ! 

* (Maj) Kommunen havde sendt breve ud til alle i Kongsmark-området, 

men da der stod "Til sommerhusejere" på brevet, tænkte de fastboende 

jo, at det ikke var til dem - og arkiverede brevet lodret. Det viste sig dog, 

at brevet handlede om, at kommunen havde tænkt sig at fjerne alle 

affaldsspande i området og erstatte dem med såkaldte "affaldsøer" - 

typisk affaldscontainere med ca. 1 kilometers mellemrum. Det ville så 

betyde, at mange fastboende - heraf mange ældre - skulle gå op til 1 km 

t/r for at komme af med deres affald - hver dag, året rundt, i al slags vejr! 

Men det blev folk først opmærksomme på, da de blev indkaldt til et 

møde, der skulle handle om, hvor affaldsøerne mere præcist skulle ligge 

(det var ligesom besluttet, at de skulle etableres, og folk miste deres 



skraldespande) På mødet fik vi gjort politikerne og embedsmændene 

opmærksomme på problemerne, og at folk ikke var blevet orienteret 

ordentligt! Det endte så med, at folk i Kongsmark fik lov til at beholde 

deres skraldespande ! Glædeligt ! For det er da meget sandsynligt, at hvis 

der ikke var blevet protesteret, kunne det meget vel være indbyggerne i 

Havneby, der stod for tur næste gang ! 

* Vi har i foråret fået en landsbypedel ("Dres"), som kommer 1 dag om 

ugen - hele året. Her på skolen gør han bl.a. rent, maler lidt og ordner lidt 

udendørsarealer, og han bruges også af andre foreninger: F.eks. har han 

malet VARN's multirasthus og fjernet ukrudt ved spejderhytten og Rømø 

U.I.F.'s klubhus. 

* Skovlegeplads: Vi har fra starten syntes, det var en god idé at etablere, 

men havde ikke tid til at gå ind i arbejdsgruppen. Vi har dog anbefalet 

projektet ifm. ansøgning til fonde (og gav også et pengebeløb ifm. 

indvielsen i dec.) 

* I maj kunne man læse i avisen, at Tønder Kommune havde afsat et par 

ekstra millioner til at styrke den off. bustrafik ml. Rømø og Skærbæk, og 

at "relevante parter" vil blive inddraget / hørt. Jeg tænkte, at det måtte 

Rømøforeningen da være, så jeg henvendte mig til kommunen og sagde, 

at vi i Rømøforeningen i vores blad "Set og Sket" kunne efterlyse ønsker 

til udvidelse af køreplanen, og så kunne vi snakke sammen igen. Som sagt 

så gjort, og der kom ønsker om flere afgange formiddag - middag, så 

typisk pensionister, der tog til Skærbæk først på dagen, ikke skulle vente 5 

timer på at komme hjem. Det forelagde jeg så den ansvarlige på 

forvaltningen, og det tog han MEGET positivt imod, og ville bringe det 

videre til politikerne: Jeg tror, der vil ske forbedringer fra 

sommerkøreplanen til sommer. 



* (Okt) Kommunen var villig til at forlænge driftsaftalen om foreningernes 

brug af Rømø (gl) Skole med yderligere 4 år (til 1. jan. 2021). Det sagde vi 

jatak til ... 

* Heliport: Der var mulighed for at afgive høringssvar - og det gjorde vi, og 

hovedindholdet i hvad vi skrev, stod at læse i seneste S+S (nov. 16): Vi var 

i bestyrelsen enige om, at vi absolut godt kunne bruge flere 

helårsarbejdspladser på Rømø - HVIS det også giver øget bosætning på 

Rømø. Men vi var ikke helt enige om, om folk, der arbejdede på 

heliporten, også ville bosætte sig på Rømø, og om en heliport ville støje / 

genere både lokalbefolkning og turister - og turisterhvervet ? 

* Udvidelse af autocamperpladsen i Sønderby: Ejerne har søgt om at 

erstatte tilladelsen til at lave fodboldgolfbane med i stedet at etablere 

yderligere ca. 70 autocamperpladser. Det valgte vi ikke at gøre indsigelse 

imod: Det vil nok hverken støje mere eller give mere trafik. 

*  Folketinget / regeringen overvejer at give kommunerne mulighed for at 

lempe "Sommerhusreglen" visse steder, så udlændinge kan købe 

sommerhuse i Danmark. Det er vi i Rømøforeningen absolut imod, og det 

har vi også skrevet til borgmesteren i december. Af 3 grunde: 

a) Det vil medføre mindre udlejning, da udlændinge udlejer deres huse 

langt mindre end danskerne. Og ellers ofte bare bruger det selv nogle få 

uger om året: Dette betyder færre turister, færre turistindtægter og færre 

arbejdspladser. 

b) Det vil få sommerhuspriserne til at stige så meget, at kun de rigeste 

danskere har råd til at købe et sommerhus i deres eget land. 

c) På Rømø, hvor rigtig mange huse i bl.a. Kongsmark og Havneby jo 

oprindeligt er bygget til helårsbeboelse, må bruges som sommerhuse, vil 

det også få priserne på disse huse til at stige voldsomt ! Det medfører at 



vi ikke får nogen med normalindkomst til at købe hus og bo på Rømø, når 

de måske skal give 2 mio. kr. for et hus, som de måske kan købe for 1/2 

million kr på fastlandet ! Se bare skræmmebilledet på Sild, hvor folk med 

normale indtægter ikke har råd til at købe hus (eller knap bo i lejlighed), 

men bor på fastlandet og hver dag tager til Sild for at arbejde ! 

Borgmesteren svarede, at han absolut var imod at lempe 

sommerhusreglen på Rømø, og at han ikke kunne forestille sig at nogen i 

Kommunalbestyrelsen ville gå ind for det. 

* "Rømøvinen" har hidtil været solgt hos "Rømøkøbmanden", og 

Rømøforeningen har fået 2 kr per flaske, men da han har lukket det 

meste af året, har vi spurgt "Den gamle Købmandsgaard", om de ville 

sælge vinen, og det ville de gerne. Tak ! 

* Vi har desværre ikke kunnet skaffe en lokal redaktør til Set og Sket, nu 

hvor Conny desværre ønsker at stoppe med det. Men vi fornemmer, at 

folk er glade for bladet, og at det opfylder en mission med at koble folk 

lidt tættere på hinanden ved at informere om, hvad der sker i 

lokalsamfundet. Så vi er glade for, at Merethe Juul Thysen, Frifelt, - mod 

en mindre betaling - har sagt ja til at være redaktør, så bladet kan 

fortsætte. 

 

Når man ser tilbage på 2016, må man sige, at der er både positive og 

negative ting: 

Neg.:  

Befolkningstallet er fortsat faldende, dog kun minus 4 i 2016, men dét er 

nok vores største udfordring - ikke mindst at få flere børn, unge og yngre 

mennesker til at bosætte sig på Rømø 



Stort set ingen gang i off shore aktiviteterne på havnen 

Rømø Seafood lukker 

Rømø El lukket 

Mistet akutbil 

 

Pos.: 

Akuthjælpere 

Skovlegeplads 

Rømø Cykler i stor ny flot butik 

Dagmar: Syerske i Havneby 

Landgangen: Yngre friske kræfter 

Renovering af Lakolk: Nedkørsel + senere butikscentret 

Sandsynligvis forbedret off. trafik. 

 

Konklussion: 

Man må trods alt sige, at det er lidt op af bakke for tiden ... 

Men jeg mener, at det i hvert fald er vigtigt, at vi prøver at arbejde 

sammen om øget fremgang på Rømø - ikke mindst i befolkningstallet, og 

da kan vi alle sammen - lidt på hver vores måde - være med til at gøre 

Rømø til bedre sted at bo - præget af sammenhold og fællesskab ! 



Kæmpe mod nedskæringer - kæmpe for forbedringer, men man skal nok 

ikke forvente det helt store fra det offentlige i disse tider - man skal også 

selv yde en indsats. 

Og så skal vi arbejde på en øget og bedre profilering af Rømø som et 

dejligt sted at bo for at få flere tilflyttere: Jeg mener, vi har et godt 

produkt !!! 

 

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til: 

1) Bestyrelsen for Rømøforeningen. Jeg synes, vi sammen har fået 

udrettet en hel del i det forgangne år ! 

2) Tak til alle støttemedlemmer og annoncesponsorer, og alle andre, der 

ellers har støttet vores arbejde med at gøre Rømø til et bedre sted at bo. 

Kim Wittrup 

Til sidst har vi 2 personer, som lige fortjener en lille gave: 

Den første er én, som desværre kun blev 2 år i bestyrelsen - desværre, 

fordi jeg synes, hun hurtigt faldt godt ind i arbejdet og ydede en god 

indsats, bl.a. som sekretær: Det er Jane Jessen ! 

Den anden er én, som heldigvis ikke forlader os, for så ville det hele da 

ramle, med alle de ting hun laver. Men det er én, som bare fravælger én 

af sine mange opgaver, men en opgave, som jeg ved, hun har brugt rigtig 

meget tid på - og hvor resultatet også er blevet SUPERFLOT, nemlig som 

redaktør af Set og Sket, som du nu vælger at stoppe med at være : Conny 

Rotheisen ! 

 


