
 

 
 
 

Referat af mødet fredag den 7. maj 2021 

Følgegruppen, Rømø Udviklingsplan 
  
  
 
Møde i følgegruppen fredag den 7. maj 2021 kl. 8.30-10.00  
 
Deltagere 

 Lars-Erik Skydsbjerg  
 Ole Bach-Svendsen  
 Christa Jørgensen  
 Erik Dam 
 Kenneth P. Madsen 
 Anne Thomsen 
 Tom Maas 
 Henrik Mikaelsen 
 Bente Krog 
 Peter Engel-Andreasen 
 Anders Rahbek 
 Martin Vestergaard 
 Martin Skovmand 
 Karsten H. Jensen 

 Jan Diers (gæst) 
 
Afbud 

 Thorkil Hansen 
 Birte Dettmers 
 Søren Olesen 
 Claus Atzen 
 Martin Iversen 
 

 
 
DAGSORDEN   
 

1. Velkomst   
 

Der blev budt velkommen til nye medlemmer i følgegruppen til Tom Maas, Havneby 
Centerforening og Martin Vestergaard, Feriepartner. 

 

2. Siden sidst og opfølgning fra sidste møde v. alle  
  

Nyt fra Tønder Kommune herunder 
 Status for Mulighedsstudie for Lakolk 

 Status for trafikplanen på Rømø 
 Status for udarbejdelse af en skiltepolitik i Tønder Kommune 
 Status for involveringsproces og skitsering af ankomsten til Rømø/Tvismark-

krydset.  
 Status for projekt Registrant, Arkitekturstrategi og designguide 
 Dialog med Havneby Centerforening 
 Rasteplads ved Juvre  



 

 
Nyt fra medlemmerne i følgegruppen herunder opfølgning på sidste møde 

 Samarbejde omkring formidling med Rømø–Sild Linjen 
 Arbejdsgruppen vedr. vandrestier 

 
Indstilling 
Det indstilles, at orienteringssagerne drøftes og tages til efterretning. 

 
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Fra Tønder Kommune orienteredes om 

 Mulighedsstudiet for Lakolk er i god gænge og der er god dialog med 
interessenterne. Der mangles afholdt en workshop med butiksindehaverne og 
opgaven forventes færdiggjort inden sommer. 

 Trafikplanen på Rømø har været til offentlig kommentering. Kommentarerne er 
nu ved at blive samlet op, så planen kan gøres klar til politisk behandling. 

 Der arbejdes fortsat på udarbejdelse af en skiltepolitik i Tønder Kommune. 

 Status for involveringsprocessen og skitsering af ankomsten til Rømø/Tvismark-
krydset er, at arbejdet er igangsat med ekstern rådgiver fra Arkitema. Der har 
været en god dialog med borgere/lodsejere i området, og der arbejdes nu videre 
med at skitsere muligheder. Området udfordres af, at der er mange 
beskyttelseshensyn, der skal tages højde for. 

 Projekt Registrant, Arkitekturstrategi og designguide er nær afslutning og 
forventes præsenteret på næste møde i følgegruppen. 

 Der har været dialog med Havneby Centerforening om etablering af en vej til 

parkeringspladsen bag centret på Vestergade, således der evt. kan køres ind fra 
Nørre Frankel og ud via parkeringspladsen til Vestergade. Det forberedes, at 
sagen kan tages med til budgetforhandlinger. 

 Rastepladsen ved Juvre er overdraget til en privat, og der forventes en aftale om 
drift fremover. 

 Projektet med lejligheder/ferielejligheder/serviceboliger på Hollænderstræde 1 i 
Havneby er i projekteringsfasen, hvorefter byggeriet kan starte op. 

 Opstarten af Rømø-stierne har været en succes. Der arbejdes på en certificering 
ved Dansk Vandrelaug. 

 
 

3. Forslag til arbejdsplan v. Karsten 
  

Det drøftes løbende, om der er behov for tilretning. 

  
Vedlagt: Årsplan  
 
Indstilling 
Det indstilles, at følgegruppen drøfter behov for redigering og opfølgning på årsplanen. 
  
Beslutning 
Ingen ændringer p.t. 

 
 

4. Opfølgning på involveringsinitiav v. Lars-Erik/Karsten  
  
Under punktet evalueres det afholdte virtuelle møde den 25. november 2020 og 
behovet for opfølgning. 
 



 

Opsamlingen fra mødet fremgår af kommunens hjemmeside, hvor materiale fra mødet 
ligger samt opfølgning på de stillede spørgsmål.  
 
Efterfølgende mødet er der indkommet yderligere kommentarer og ideer til 

udviklingsplanen, som der orienteres om på mødet. 
  
Indstilling 
Det indstilles, at følgegruppen drøfter behov for opfølgning. 
  
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning. 

  

 
5. Erhvervsudvikling i forbindelse med Rømø Udviklingsplan v. Peter Engel-

Andreasen  
 
Bæredygtig helårsturisme er den vækstmotor, der skal drive udviklingen af Rømø. I 
udviklingsplanen beskrives, at den skal bidrage til etableringen af nye virksomheder, 

der skaber arbejdspladser i og uden for turismeerhvervet. I forbindelse med Strategien 
Styrk Bymiljøet peges desuden på eksempler på konkrete indsatser.  
  
Der gives et oplæg med tanker om erhvervsudviklingsmuligheder i forhold til Rømø 
Udviklingsplan.  

 
Indstilling 
Det indstilles, at følgegruppen drøfter oplægget og aftaler evt. handlinger til indsatsen. 
  
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Der tages initiativ til, at Erhvervsråd og kommune mødes om ide om konsortiedannelse 
mv., der efterfølgende vil blive orienteret om for følgegruppen. 

 

 
6. Strategi Styrk naturoplevelsen – Naturpleje v. Anders Rahbek   

  
På følgegruppemødet den 24. februar 2020 nedsattes en arbejdsgruppe. 
Arbejdsgruppen præsenterer forslag til naturpleje, der kombineres med 
(tilbagevendende) oplevelser og involverer.  

 
Indstilling 
Det indstilles, at følgegruppen drøfter oplægget og aftaler evt. handlinger til indsatsen. 

  
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning og muligheder for involvering om naturpleje blev 
drøftet. Der tages initiativ til at bringe emnet op i dialog med sommerhusgrundejere. 

 

 
7. Initiativpulje 

 
På følgegruppemødet den 19. november besluttedes at arbejde videre med en 
initiativpulje, der støtter op om og er i overensstemmelse med visionen og strategierne 
i Rømø Udviklingsplan. Der er udarbejdet et forslag til et kommissorium for en 
initiativpulje. Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium og frigav den 31. marts 
2021 100.000 kr. til puljen. 

https://www.toender.dk/din-kommune/udvikling-og-planer/udviklingsplaner/et-faelles-bud-pa-romos-udvikling/


 

 
Det drøftes, hvordan initiativpuljen skal lanceres. 
 
 

Indstilling 
Det indstilles at sagen drøftes. 
 
Beslutning 
Lanceringen sker umiddelbart. Der udarbejdes en pressemeddelelse, der kan deles af 
parterne.  

 
 

8. Kommunikation  
  

Under punktet drøftes behov for kommunikation. 
  

Indstilling 
Det indstilles, at konkrete kommunikationsbehov drøftes. 

  
Beslutning 
Der udarbejdes pressemeddelelse om initiativpuljen. 

  
 

9. Evt. og ønsker til kommende møder 
 
Der afholdes et møde ultimo juni 2021 

 


