Referat af bestyrelsesmøde 7. januar 2013 kl. 19.00 på turistkontoret
Beslutninger skrevet med fed. Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat af 21/11.
Godkendelse af dagsorden 7/1.
Opsamling på arbejdsområder.
Borgermøde, kystsikring onsdag den 23/1 kl. 13.00 i forsamlingshuset
Ny fredningssag
Generalforsamling
Evt.
Næste møde.

Ad 1

godkendt

Ad 2

godkendt

Ad 3

Opsamling på arbejdsområder:
Statoil: Liselotte har skrevet til borgmester Jan Pedersen, sagen undersøges stadig.
Kystsikring: der er nedsat en teknikergruppe og en følgegruppe. Teknikergruppens udspil afventes
med spænding.
Det offentlige toilet/handicaptoilettet i byen: hvad er der egentlig sket her siden
kontaktudvalgsmødet 29/3-12, hvor vi besluttede at Laust Hedegaard, Teknik og Drift, skulle
undersøge mulighederne for en selvforvaltende løsning og bl.a. drøfte dette med de ansatte. Liselotte
kontakter Laust Hedegaard.

Ad 4

Borgermøde, kystsikring onsdag 23/1 kl. 13 i forsamlingshuset.
Teknikergruppens præsentation af det hidtil udførte arbejde. Vi beder Anders Blæsbjerg Baun om
opslag og sætter dem op. Mødes i forsamlingshuset 12.30.

Ad 5

Ny fredningssag.
Med kystsikringsproblematikken hængende over hovedet, virker det ikke just hensigtsmæssigt at
starte en fredningssag på de få tilbageværende muligheder der er på øen, for at sikre overlevelse af
turismen. Uanset hvad man så måtte mene om dette erhverv, er det det eneste alternativ til offentligt
ansatte. Det er i sig selv bekymrende, at der ikke hersker større spredning i arbejdsmarkedet, men det
må være alfa og omega at sikre det sårbare eksisterende arbejdsmarked. Det vil være en god idé at
gennemlæse udspillet grundigt.

Ad 6

Generalforsamling
Opslag opsættes senest fredag 25/1, ligesom den elektroniske beretning skal rundt senest denne
dag. Lotte Brinkmann spørges om hun vil være dirigent.
Særligt indbudte: som sidste år: den nye læge og hans frue, samt Eva Toft inviteres i henhold til
vedtægterne, som i øvrigt vedlægges invitationen.

Ad 7

Evt.
godkendt 25/1-13

Der er kommet forslag til datoer for afholdelse af kontaktudvalgsmøde: 21.-22. marts, 4.-5. april eller
11.-12. april. Kalendertjek og tilbagemelding hurtigst muligt til Nete.
Ad 8

Næste møde
Mandag 18. februar 2013 kl. 19.00 på brandstationen.
Referent: Dennis

godkendt 25/1-13

