
Formandsberetning 2018 

Velkommen til generalforsamling i Rømøforeningen ! 

Jeg vil nu - bl.a. - fortælle lidt om, hvad vi i foreningen / bestyrelsen har 

lavet i det forgangne år siden sidste generalforsamling: 

Vi har - ligesom de seneste mange år - udgivet  bladet "Set og Sket", fra i 

år 6 gange om året (mod før 4). Vi mener, at bladet er med til at binde 

Rømø / rømmeserne lidt sammen. Her er der info, som i princippet når 

alle - direkte i deres postkasse ! For det er heller ikke alle, der er på 

nettet, men her har vi for øvrigt også en facebookside, som man også kan 

komme på uden at være på facebook - og vi har også en hjemmeside 

(www.rømø6792.dk) Alle 3 steder har vi kalender, hvor vi lægger 

arrangementer på: Både for at orientere om, hvad der sker, og også så 

arrangører kan undgå at lægge arrangementer oveni hinanden ! Vi har 

også netop fået opsat 2 infoskærme (på "skolen" og hos Knud og Else / 

Bonus benzin i lyskrydset). Det er noget Chieko står for, men det er først 

på vej til at køre. 

Desuden har vi: 

* været tovholder omkring Pers Awten d. 21. feb. 

* været tovholder omkring Rømø Awten i marts 

Og sammen med f.eks. Sankt Hans og juletræsfest, er det noget, mener 

jeg / vi, som er med til at knytte rømmeserne mere sammen: Vigtigt ! 

Og så har vi også: 

* indgået brugsaftale med Tønder Kommune, så vi har disse dejlige 

rammer på Rømø gl. Skole at mødes i + alt det omkringliggende. Og vi har 

lige i foråret 17 forlænget aftalen med kommunen for yderligere 4 år. 

Kommunen betaler lys, vand og varme og udv. vedligehold. Vi (= de 5 



brugerforeninger...) skal selv stå for indvendig vedligehold, rengøring 

m.m. og eventuelle forbedringer. 

Desuden har vi: 

* sammen med Lokalhistorisk Arkiv lavet fotoudstilling af skolebilleder i 

gymnastiksalen ifm. 50 året for Rømø Skoles indvielse. d. 1. okt. 1967. 

* været tovholder omkring udsmykning af skolegård og mure: Et arbejde, 

der netop er startet. 

* budt velkommen til tilflyttere med 2 flasker Rømø-vin (Der har vel 

været ca. 15 tilflyttere det seneste år, men desværre lidt flere fraflyttere, 

ligesom der har været færre nyfødte end døde) 

* støttet juletræsopsætningen med 1000 kr 

* opsat juletræ ved indkørslen til skolegården. 

Og alle disse årlige begivenheder regner vi også at fortsætte med i det 

kommende år ! 

Ovennævnte begivenheder var sådan lidt "borgerforeningsopgaver", men 

vi er jo også lokalråd for Rømø, hvor vi er kontaktled ml. Tønder 

Kommune og rømmeserne - begge veje ! Og da har vi det seneste år bl.a. 

beskæftiget os med: 

* Busser: 1) Efter borgerønske er der kommet en formiddagsbus til 

Skærbæk. 2) I august henvendte en forælder til skolebørn sig til os: Den 

lavbundsbus (en gammel bybus), der fragtede cykler i sommerperioden, 

kørte nu også skolebus, og børnene sad, så de kunne ryge henad gulvet 

ved hårde opbremsninger, og der var ikke engang altid siddepladser til 

alle. Det blev så rettet hurtigt, så skolebusturene igen blev kørt i en større 

og mere sikker bus. 3) Af uransalige grunde droppede kommunen i 

efteråret 18-bussen fra Skærbæk (Den kunne ellers bl.a. bruges af børn, 



der havde gået til fritidsaktiviteter eller leget med kammerater i 

Skærbæk). Den arbejder vi hårdt på at få tilbage ! 

* Der køres ret hurtigt på Ringvejen. Vi har henvendt os til kommunen, 

men iflg. dem vil politiet ikke sætte hastighedsbegrænsning op, så 

kommunen tænker i stedet at lave den til en 2+1-vej a la Småfolksvej. 

* Og så har vi indgivet høringssvar til planen om at tillade 

kæmpesommerhuse på op til 25 personer. Det var vi imod: Det slider på 

naturen med så mange mennesker på ét sted, det giver støj, når typisk 

unge mennesker fester, og store sommerhuse pynter ikke i landskabet ! 

ALLE 9 sommerhusområders grundejerforeninger var da også imod, men 

så er der opstået en ny grundejerforening i en ny udstykning, "Kromose 

Nord", som godt vil have kæmpesommerhuse, så dér bliver der vist 

bygget nogle. Desuden er der opstået et par kæmpesommerhuse i 

Kongsmark: Gl. Bank og ex-Ishøy, og der er et par flere på vej ! Det er 

noget, vi ikke synes om, og vil undersøge om er lovligt ift. lokalplan ! 

Kommuneplanen for Rømø siger i hvert fald, at man så vidt muligt bør 

holde sommerhus- og helårsbeboelse adskilt ! Og så er det da mærkeligt 

med KÆMPEsommerhuse i byen Kongsmark ! 

* OG: så er der jo et stort område, lige her nord og vest for skolen - kaldet 

"Havneby Vest" - omkranset af Engvej, Havnebyvej, Sønderbyvej og 

Vestergade. Det er et område, som Tønder Kommune i 2011 planlagde at 

gøre til sommerhusområde, men hvor bl.a. Rømøforeningen 

protesterede, og hvor det så endte med, at området blev med 

bopælspligt ! I efteråret 2017 var der så en lokal ejendomsmægler, der 

efter at have købt en lille del af området (vel ca. 1 %), ønskede, at Tønder 

kommune skulle lave hele området til sommerhusområde - godt nok 

sådan, at man kun selv måtte bruge huset (ikke leje ud). Forslaget kom til 

høring hos grundejere i området og hos Rømøforeningen, og vi - og et par 



andre - protesterede selvfølgelig kraftigt, mens dem, der var for, typisk 

havde jord i området OG IKKE SELV BOEDE DER !!! For hvad ville det ikke 

betyde for jordprisen, om det er en helårsgrund eller en 

sommerhusgrund ? Og som vi anførte: Dette område er reelt det eneste 

sted, hvor Havneby kan udvikle sig m) helårsbeboelse ! Og hvem vil købe 

en helårsgrund til et helårshus i et sommerhusområde til 

sommerhusgrundpris ??? Og kommunen lyttede !!! Forslaget blev taget af 

bordet !!! Foreløbigt ;-) 

* Desuden har vi været i kontakt med kommunen vedr. lyskrydset på 

fastlandssiden, der skifter uhensigtsmæssigt. I 4 år !!! har der kun været 

snik snak. 

Når vi ser tilbage på 2017, mener vi da selv, at vi i Rømøforeningen har 

været med til at gøre en forskel - en god forskel, men mht. Rømøs 

udvikling må vi på den negative side sige, at vi igen i 2017 har oplevet 

tilbagegang i befolkningstallet, og at et par børnefamilier har forladt øen - 

og der er ikke kommet nogen den anden vej. Og der er født få ( vist kun 2) 

børn. På den positive side kan man tælle renoveringen af Lakolk samt 

Tønder Kommunes tanker om en udviklingsplan for Rømø, og den gode, 

konstruktive stemning, jeg synes der var på mødet på Enjoy for et par 

uger siden. Jeg tror godt folk har fattet alvoren mht. Rømøs befolkningstal 

- og vil gøre noget. Og kommunen siger også, der skal gøres noget: Så skal 

de bare holdes op på, at der virkelig gøres noget, OG at den måde de 

beslutter på, også virkelig har den effekt !!! 

Vi har på Rømø brug for arbejdspladser- helårsarbejdspladser ! Og da tror 

vi virkelig, at der er potentiale i Nationalpark Vadehavet og dét at 

området er på Unesco's verdensnaturarvsliste: Det er da også én af 

grundene til, at vi i efteråret blev Nationalpark-partner: Vi tror, at vores 

områdes status kan promoveres meget mere - både som et område for 



bosætning OG for et område for flere besøgende / mere turisme HELE 

ÅRET , så det giver helårsarbejdspladser ! Men arbejdspladser er ikke nok 

for at skabe bosætning,  for folk pendler ! Vi skal også sørge for, at det i 

øvrigt er attraktivt at bo på Rømø ! Og vi har jo vores enestående natur, 

men der skal også være: 

* gode kultur- og fritidstilbud - både på øen eller sådan at man nemt kan 

nå dem på fastlandet (god off. transport),  

* generelt god off. transport 

* god off. service generelt 

* Rimelige huspriser (ift. fastlandet). Herunder er vi nødt til at slå på, at 

reglerne for hvad huse må benyttes til (sommerhuse - ikke-sommerhuse) 

bliver overholdt. Det ødelægger helårsområder, hvis huse får lov til at 

blive brugt som sommerhuse - og det sætter huspriserne i vejret ! 

* Vi har også overvejelser om, at arbejde for en "tilflytterbolig". Her kan 

man så prøve at bo i et par måneder - og se, om det var noget ? 

* Og så kunne man i Danmark måske skele lidt til Norge, hvor der er visse 

områder, hvor man har kæmpet med bosætning, hvor man måske her 

afskriver noget af de unges studiegæld eller måske giver et nedslag i 

skatten, hvis man bosætter sig her. 

Til sidst vil jeg gerne, inden jeg åbner for kommentarer m.m., sige tak til 

revisorerne OG ikke mindst bestyrelsen: Jeg synes, vi har haft nogle gode 

møder, og vi har for det meste været ret enige - og dér hvor vi ikke har 

været det, har vi snakket os frem til et kompromis. Jeg vil også gerne sige 

tak til alle annoncesponsorerne og alle støttemedlemmerne : De giver os 

1) en god økonomi (så vi bl.a. kan udgive Set og Sket (30-35.000 kr/år) og 

2) Moralsk opbakning til vores arbejde ! Også tak til alle andre, der har 



støttet vores arbejde på den ene eller anden måde. Og til sidst en tak til 

Tønder Kommune. De har været lydhøre en del gange, men nogle af 

medarbejderne og nogle af kommunalpolitikerne mangler dog stadig 

forståelse for, at Rømø ikke bare er et ferieområde, men at vi kæmper for 

at overleve som helårssamfund ! Og jo flere der er med i kampen, både 

på Rømø, på rådhuset og alle andre steder, desto større er chancen for, at 

det lykkes ! 

SLUT 

Kim Wittrup 

 


