
 

Formandsberetning 2019 

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 2018  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 (facebook.com/romo6792.dk)- og vi har også en hjemmeside 

(www.rømø6792.dk) Alle 3 steder har vi kalender, hvor dem, der laver 

arrangementer, kan få dem lagt på : Både for at orientere om, hvad der sker, og 

også så arrangører kan undgå at lægge arrangementer oveni hinanden ! 

Arrangementer nævnt i Set og Sket kommer automatisk i de 2 andre kalendere.  

Vi har også for et års tid siden fået opsat 2 infoskærme (på "skolen" og hos Knud 

og Else / Bonus benzin i lyskrydset). Og de er ved at "køre" godt. Det er noget 

Chieko står for. Tak! 

 For en ordens skyld skal jeg da også lige nævne facebookgruppen "Rømø", (som 

Rømøforeningen ikke direkte har noget at gøre med), men hvor rigtig mange 

rømmeser er "på": Det kræver så, at man 1) er på facebook, og 2) at man bliver 

optaget - og det kræver typisk, at man har en form for tilknytning til Rømø. 

Desuden har vi: 

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

* været tovholder omkring Rømø Awten i marts (som desværre måtte aflyses), 
men i år, lø. d. 2. marts! Også takket være et tilskud fra Juvrefonden kan vi - selv 
med superlækker mad - holde entreprisen nede. Og så er der også Rømø Revy ;-
) 

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: 

* i 2011 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...+ 

Sønderjysk Filteforening) skal selv stå for indvendig vedligehold, rengøring m.m. 

og eventuelle forbedringer. Og hver forening betaler 20 kr. per medlem om året 

til en fælles kasse + penge fra udlejning går også til den konto. 

Desuden har vi: 

* 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, og heriblandt også en del yngre mennesker: Dejligt! 

Velkommen til alle! 

* været henne med barselsgave til 3 nyfødte 

* støttet juletræsopsætningen med 1000 kr har vi ikke i år, men vi har formidlet 

kontakt til Rømø udviklingsfond, som har givet 8000 kr til nye Led-lyskæder. 

* 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: 

Sådan nogenlunde i kronologisk rækkefølge... 

* Vi har arbejdet for en bus fra Skærbæk ved 17.30-18-tiden. (Og det lykkedes - 

foreløbigt - fra 9. dec.-22. marts) 

* På seneste gen. fors. foreslog Ejnar Jepsen markedsboder / markedsdage på 

havnen om sommeren. Forslaget blev bragt videre til dav. turistchef Iver Gram. 



* Vi har bedt Erhvervsstyrelsen (vist allerede i efteråret 17) om at se på 

lovligheden af 2 nuv. og 2 muligvis kommende kæmpesommerhuse, heraf 3 i 

Kongsmark. Forleden ringede de, og sagde at de ikke var kommet videre, og bad 

mig lige repetere, hvad sagen handlede om.... Det viste sig så, at de ikke havde 

noget med tilladelser at gøre - det var kommunen. Det var kun, hvis huset blev 

lejet ud i mere end (ca) 30 uger, at de kom på banen... 

* I juni var RBC i fare for at lukke: Børn- og skole-udvalget havde det som et 

muligt spareobjekt. Luise Duhn fra forældrebestyrelsen fik med kort varsel 

formand for Børn- og skole-udvalget og formand for Børn- og skole-

forvaltningen til at stille op til møde. Og der mødte knap 100 mennesker op. Jo, 

der var kraftige overvejelser om at lukke både RBC og Medborgerhuset - og 

sælge det hele! Vi skrev så til borgmesteren, som så efterfølgende fik disse 2 

mænd fra de tanker! 

* Kim / jeg arbejder fortsat med at skaffe fondsmidler til et "foreningstelt". Der 

er kommet tilsagn fra Juvrefonden. Nu afhænger det af, hvordan det går med 3 

ansøgninger her i den kommende måneds tid. 

* Kommuneplan for de næste 10 år har været i høring, og da skrev vi i okt.-udg. 

af Set og Sket, hvad vi havde svaret. Og kort fortalt så var det, at selv om Rømø 

(Havneby-Kongsmark og Toftum) bliver betragtet som en lokalby ligesom f.eks. 

Døstrup og Brøns.... så har vi altså meget længere til nærmeste centerby med 

off. service som f.eks. daginstitution og gymnastiksal / hal og øvr. 

foreningslokaler: Derfor er det vigtigt, der er noget på Rømø. Og vi har længere 

til bibliotek, lægehus, tog m.m.: Derfor er det også vigtigt med gode 

busforbindelser! 

* Både i Kongsmark og Havneby bliver mange huse, der førhen blev brugt 

helårs, nu brugt som sommerhuse. og det ødelægger bymiljøet. I de fleste 

tilfælde er det lovligt, men vi prøver at bremse tendensen. 3 eksempler: a) I 

Havneby opdagede kommunen, at de havde 2 usolgte grunde, der hvor 

Stormstræde munder ud i Vestergade. De spurgte os, om vi havde noget imod, 

at de solgte dem? Vi svarede, at det havde vi ikke, men det skulle så være med 

bopælspligt. Det endte dog med at blive med helårsstatus. b) En tysk dame har 

købt Sildestræde 25+27. Vi skal have snakket med hende, om hun har tænkt sig 



at flytte ind? c) En mand har købt et stykke af "Havneby Vest". Når man laver 

lidt research, viser det sig, at han er salgschef i et firma, der udelukkende bygger 

sommerhuse: Vi skrev til ham, at der var bopælspligt i området. Brevet kom 

tilbage som ukendt modtager, men det havde været åbnet... 

* Vi har indgivet høringssvar mod kæmpesommerhuse i området "Kromose 2", 

hvor der lægges op til at der må bygges 13 kæmpesommerhuse, som kan 

rumme 25-30 personer. Hovedargumentet er, at vi forudser, at husene i stor 

udstrækning vil blive lejet af unge mennesker, der vil feste, og at det vil give en 

masse støj. At vi havde indgivet høringssvar var i udpræget grad ejeren af jorden 

utilfreds med. Jeg kan berolige ham med, at teknisk forvaltning for et par dage 

siden har godkendt projektet, og herfra er det typisk en formssag, at det også 

bliver godkendt i teknisk udvalg og i kommunalbestyrelsen. 

"Udviklingsplan for Rømø 2025": Planen blev jo præsenteret på borgermøde på 

Enjoy. d 28. nov. - med høringsfrist d. 1. januar. Det bad vi så Tønder Kommune 

om at få udsat, og også gerne hjælp til at afholde et borgermøde om planen. 

Begge ting blev imødekommet, og der var borgermøde her d. 16. jan., hvor folk i 

grupper snakkede om, hvad der var vigtigst indenfor 5 indsatsområder, og 

efterfølgende fremlagde. Og det der her kom frem, byggede vi så vores 

høringssvar til kommunen på. Planen har fokus på, at det er turismen, der skal 

skabe udviklingen på Rømø, og det er da også langt henad vejen rigtigt, men det 

må ikke ske på bekostning af hverken naturen eller Rømø som lokalsamfund. Vi 

skal holde fast på, at Rømø skal være et godt sted at bo. Og så var holdningen, 

at maxantallet af turister i højsæsonen er ved at være nået, men der er 

mulighed for flere resten af året / at udvide sæsonen. Tak til dem, der mødte op 

 * Tilflytterhus. Det er et hus, som kommunen hjælper med financiering af, og 

som folk, der harv lyst til at bo i lokalsamfundet, så kan prøve at bo i 3-6 

måneder, til en rimelig husleje. Huset er fuldt møbleret. Hvis Tønder Kommune 

skal være med i det, må det max. koste 800.000 kr. Og da har de nok et større 

udvalg i landsbyerne på fastlandet.... Men vi håber, der også kan findes et hus 

på Rømø. 



* Vi (Tanja) har kontaktet Tønder Kommune for at få sat farten ned i svinget i 

Mølby (fra 60 til 50), og på Langdalsvej, hvor der må køres 80! Der er endnu ikke 

nogen afklaring. 

* Der har været talt og skrevet en del om at folk i Skrydstrup frygtede øget støj, 

når de nye F35 fly kom til Skrydstrup om ca. 4 år. De har så fået deres 

kommune, Haderslev, til at gå ind i det. Og i uge 21 kommer et norsk F35 til 

Skrydstrup, og der bliver opstillet nogle mikrofoner for at måle støjen. Da F35 jo 

også kommer til at flyve lavt hen over nordøen, når der laves skydeøvelser, har 

vi (Tanja) spurgt kommunen, om de evt. ville være behjælpelige med - i 

samarbejde med folk på nordøen - at der også her blev lavet støjmålinger. De 

ville prøve at finde en mand, som det hører under. 

SLUT 

Alle disse ting viser, mener vi, at det er vigtigt at have en borgerforening / 

lokalråd i sit lokalsamfund (og det har ALLE da også i Tønder Kommune: Ballum, 

Døstrup, Brøns, Visby... (27) Det tæller altså - alt andet lige - mere hos 

kommunen, at det er en demokratisk valgt borgerforening / lokalråd, der f.eks. 

henvender sig om at få høringsfrist for udviklingsplan udsat, end hvis det er Fru 

Jensen. 

Det er muligt, ja helt sikkert sådan, at INGEN er enige i ALT det, vi beslutter, 

men vi håber og tror da, at alle synes, at noget af det, vi har gjort, er godt ;-) 

Men vi kan altså ikke gå ud og spørge alle, hver gang vi skal mene noget! Og selv 

om vi kunne, ville der sandsynligvis - nærmest lige meget hvilket emne, vi 

snakker om - altid være forskellige meninger. Og da må I altså have tillid til, at vi 

prøver at vurdere, hvad vi mener er bedst for Rømø. Man kan være uenig, men 

vi gør, hvad vi mener er rigtigt! 

Vi arbejder i Rømøforeningen på, at Rømø skal være et godt sted at bo, kun det. 

Men vi kan umuligt gøre alle tilfredse. Men det gør os oprigtigt ked af det, hvis 

nogen, der er utilfreds, så nærmest begynder at lave shitstorm på nettet og 

stille vores troværdighed på spil og prøver at stille os i dårligt lys. Selvfølgelig 

burde vi have vores vedtægter på vores hjemmeside - og det troede vi også, vi 

havde, og det fik vi rettet op på hurtigt, men ellers er vi faktisk ret godt med på 

vores hjemmeside ift. andre lokalråd. 



Vi må have ret til at vurdere, hvad vi vælger at gå ind i. Og hvis man undrer sig 

over noget, kan man henvende sig. Man kan få en snak om tingene, og måske 

forstå hinanden bedre, måske. Man bliver muligvis ikke helt enig, men så kan 

man tage det op på generalforsamling, og man kan evt. vælge nogle andre til 

bestyrelsen. 

Der er også i hvert fald én, der har udtrykt utilfredshed med, at man ikke kan 

melde sig ud af Rømøforeningen - det står i vores vedtægter, at alle fastboende 

på Rømø over 18 år automatisk er medlemmer. Og da de i sin tid blev lavet, 

mener jeg tanken var, at da Rømøforeningen jo principielt taler alles sag - 

forudsat at det har noget med at gøre Rømø til et bedre sted at bo - så skal alle 

også have indflydelse! Og da er det jo typisk sådan, at i foreninger, hvor der er 

medlemmer / ikke-medlemmer, er det kun medlemmerne, der har 

stemmeret!... Men sådan er det også i alle de andre borgerforeninger / lokalråd, 

vi kender til: At man aktivt skal melde sig ind. Så vi overvejer også, at indføre det 

på Rømø i Rømøforeningen, hvis der er flertal for det på generalforsamlingen! 

(kræver vedtægtsændr) 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen i Rømøforeningen for godt 

samarbejde, tak til annoncesponsorer og støttemedlemmer og andre, der har 

støttet vores arbejde. Også tak til dem, der kritiseret os: Hvis formålet har været 

at gøre Rømøforeningen til en bedre forening, er det kun positivt! 

Også tak til Tønder Kommune - mere til nogle medarbejdere og politikere end 

andre: Nogle opfatter tilsyneladende Rømø som kun en turistø - andre forstår 

også, at vi er nogle fastboende, som kæmper for, at Rømø skal blive et endnu 

bedre sted at bo. Så det må gentages igen og igen.                                     

Kim Wittrup                              

 


