
Generalforsamling, Rømøforeningen, 3. februar 2020 

Referat 

 

Dirigent: Ejnar Jepsen bliver foreslået og valgt 

Referent: Tanja Rahbek bliver foreslået og valgt 

Stemmetællere: Bodil Thye, Jan Gravesen bliver foreslået og valgt 

Formandens beretning: 

Formanden indleder med at fortælle at årets arbejde har været præget af Rømø Udviklingsplan.  

I november afholdtes borgermøde hvor bestyrelsen fik et lille indblik i hvad øens borgere ønsker, 

savner, sætter pris på. Mødet var spændende for bestyrelsen, der har beholdt alle papirer og input 

og bruger dem som en rettesnor til, hvad borgerne tænker på, ønsker, sætter pris på mv. Med 

udgangspunkt i borgermødet og udviklingsplanen er bestyrelsen i gang med at udforme et brev til 

Tønder Kommune, der skal invitere til refleksion og diskussion om, hvorvidt forskellige af 

kommunens tiltag er i tråd med den udviklingsplan, de ønsker at realisere.  

Ud over udviklingsplanen har Rømø-Foreningen arbejdet på at realisere en landsby-film, lokalavisen 

bliver igen hus-standsomdelt på øen, der er blevet rejst penge til et ”forenings-telt” til brug ved 

større foreningsarrangementer, bus-køreplanen er forsøgt optimeret og der er kommet et læskur 

ved stoppestedet på Havnebyvej ved Købmandsgården. Foreningen har forsøgt at få Forsvaret i tale, 

vedrørende F35-flyene, men dette har vist sig meget svært. 

Kommentarer til formandens beretning: 

En borger afklarer, at forskellen mellem Skrydstrup og Rømø er, at Skrydstrup betegnes som en 

lufthavn.  

Angående filmen: Der stilles spørgsmålstegn ved, om ikke reklame-filmen om Rømø, er at skyde 

forbi. Borgeren mener, at det er vigtigere at arbejde på at få flere danske turister. 

 

En borger indskyder at der er boligmangel, og det er svært for tilflyttere at finde noget at bo i. 

Bodil (RF) nævner at mange af de kommentarer der her kommer, angående problematikkerne 

omkring tilflyttere, turister mv, er dem som Rømøforeningen har nævnt i det brev, der er planlagt at 

sende til lokalpolitikerne. 

En borger nævner muligheden for tilflytter-huse, og Kim (RF) kommenterer, at Rømøforeningen 

følger arbejdet andre steder i Sønderjylland. 

 

Formandens beretning bliver godkendt. 

 

 

Kassererens regnskab: 
Connie aflægger regnskab for Rømøforeningen. 

 

Indtægter i 2019 er på i alt 112.547,50 kr., dette er inkl. Arbejdsgruppens indtægter. 



Udgifter i 2019 er på i alt 123.833,27 kr., dette er inkl. Arbejdsgruppens udgifter. 

Beholdning primo: 2019 136.414,32 kr. 

Beholdning ultimo: 2019 125.128,55 kr. 

Underskud i 2019 blev derfor: -11.285,77 kr. 

Forventede indtægter i 2020: 111.450,00 kr. 

Forventede udgifter i 2020: 96.674,00 kr. 

Forventet overskud i 2020: 14,776, 00 kr. 

 

Jonna aflægger regnskab for Arbejdsgruppen, en underafdeling af Rømøforeningen. 

Indtægter: 21.124.00 

Udgifter: 27.214.35 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

Der er 5 poster der skal besættes. De to med færrest stemmer, bliver suppleanter. 

Opstillede er: 

Niels Hobolt - blev valgt til bestyrelse 

Kim Wittrup – blev valgt til bestyrelse 

Tanja Rahbek – blev valgt til bestyrelse 

Pau Schramm – blev valgt til suppleant 

Christiane Terhart – blev valgt til suppleant 

 

Valg af revisorer og suppleant: 

Kjeld Bergholt - Genvalgt 

Grethe wellnitz - Genvalgt 

Ejnar Jepsen - Genvalgt 

 

Indkomne forslag:  

-Ingen. 

Rømøforeningen foreslår et navneskifte. 

- Rømø Lokalråd bliver vedtaget på generalforsamlingen. 

 

Eventuelt: 

Kim takker Jan, Bodil og Connie for deres tid i bestyrelsen. 

 

Ejnar afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden. 

 

 


