
Referat af generalforsamling i Rømøforeningen on. d. 24. feb. 2016 i "Æ Fristej" 

Tilstede: De 7 medlemmer af bestyrelsen samt 13 andre. 

Ad 1) Valg af dirigent: Kirsten R. 

Ad 2) Valg af 2 stemmetællere: Anne og Helle Thomsen 

Ad 3) Valg af referent: Jane 

Ad 4) Formandens beretning: Vedlægges referatet 

Karsten, KLS, fortalte om sine problemer med div. myndigheder ifm. med sit firmas 

drift på havnen. Han blev opfordret til at tage noget af det op, når borgmesteren 

kom senere på aftenen. 

Helle T opfordrede til at fortsætte med at arrangere Pers Awten, og lave yderligere 

pr for det, og evt udvide det med lidt aktiviteter: På Sild er Pers Awten en stor 

succes med 11 bål rundt på øen. 

Anne T. syntes, at Rømø Awten var et godt arrangement: Hun kunne godt tænke sig 

et legerum for børnene. Hun savnede deltagelse af især de 30-40-årige ! Men det er 

desværre ikke kun til Rømø Awten, de ikke dukker op ! 

En påpegede, at der ikke var særlig god gadebelysning i Havneby om aftenen. 

 

Ad 5) Regnskab: Jonna fremlagde regnskab for "Æ Fristej". Conny fremlagde 

Rømøforeningens regnskab, som "Æ Fristejs" regnskab er en del af. Begge 

regnskaber blev godkendt, og er vedlagt som bilag. 

 

Ad 6)Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a) Jan Gravesen blev genvalgt 

b) Kim Wittrup blev genvalgt 

Ad 7) Valg af 2 suppleanter: 



a) Viola Gundesen blev genvalgt 

b) Aase Duhn blev genvalgt 

 

Ad 8) Valg af 2 revisorer: 

a) Kjeld Bergholdt blev genvalgt 

b) Grethe Wellnitz blev genvalgt 

 

Ad 9) Valg af revisorsuppleant: 

Ejnar Jepsen blev genvalgt 

ALLE VALG FOREGIK FORØVRIGT UDEN MODKANDIDATER ;-) 

 

Ad 10 Evt. 

Kirsten fortæller lige, at generalforsamlingen for øvrigt er lovligt varslet. 

Helle T. fortæller om en kommende ny forening på Rømø for hestefolk. 

 

Herefter kommer Tønders borgmester, Laurids Rudebeck, og fortæller om visioner 

om forbedringer på Lakolk. Han kommer også ind på udviklingen på havnen, og i den 

forbindelse fortæller Karsten Skovsted fra KLS om de planer, han har for sit firma, 

men at det strander på, at han ikke kan få 3 konkrete tilladelser (herunder 

uddybning af Lister Dyb). Disse tilladelser er dog ikke nogen, Laurids kan give. 

Borgmesteren fortæller om sine overvejelser omkring ny skole i Skærbæk eller 

renovering af den gamle. Han er i tvivl. Blandt de fremmødte er der stemning for en 

ny, da det er bedre OG også vil være billigere på langt sigt. 

Der er afsat 2,2 mio. kr. til cykelsti langs Småfolksvej (Den vil nok koste det dobbelte, 

men vi er da på vej ;-)) 



Ulovlig campering med autocampere: Laurids siger, at det er politiets opgave, men 

medgiver dog, at der måske er andre regler på havnen. 

Hvis vi ønsker nye udstykninger af byggegrunde, skal vi selv henvende os til 

kommunen. 

Borgmesteren har ingen planer om at lave områder, hvor husene har helårsstatus, til 

sommerhusområder (heldigvis) 

Skæmmende gl. lade i Kongsmark: Man kan evt. opfordre ejeren til at få del i 

nedrivningspulje. 

 

Referenter: Jane og Kim 

 


