
 

 
 
 
 
 

Referatet fra møde torsdag den 16.  maj 2019 i Tønder; 
følgegruppen, Rømø Udviklingsplan 
  
  

1. Velkomst  
  
  

2. Siden sidst 
  

Nyt fra Tønder Kommune 
a. politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019 efterfølgende 

høringsfasen 
b. Teknik og Miljø beslutning 9. april 2019 om midler til stier på Rømø 

  
Nyt fra initiativtagerne 
Nyt fra medlemmerne i følgegruppen  

  
Det indstilles, at sagerne drøftes og tages til efterretning 

  
Beslutning 
Under punktet nævntes følgende fra følgegruppen: 
  
Lars-Erik Skydsbjerg 

 Der samarbejdes om bedre logistik ift. motorfestival 2020 
 Kommunen støtter op om Nationalparkens ansøgning til Nordeafonden 
 På dialogmøde på Rømø med sommerhusgrundejerforeningerne nævntes behov 

for faciliteter for vinterbadere 
  
Anders Rahbek 

 Der skal koordineres med Brugerrådets  arbejde om brug af  veststranden   
 Friluftsrådets annoncering af friluftskonkurrence  

  
Edrik Dam 

 Vestkystturisme 
  
Jens L. Hansen 

 Danmarks østersfestival med fokus på på Rømø 
 Ansøgning til Nordeafonden om port mv. sagsbehandles i løbet af  efteråret 

  
Søren Olesen 

 Lakolk er en succeshistorie 
  
Kenneth Madsen 

 Deltager i arbejdsgruppe om profilstrande, Vestkystturisme  
 Arbejder på to ideer om indsamling af historier til geostyret app samt Big data 

projekt 
  

   



 

3. Kommissorium for Rømø Udviklingsplan 
  

Med baggrund i Udviklingsplanen er udarbejdet et forslag til kommissorium for 
følgegruppens arbejde. Forslaget er vedlagt til mailen. 
  
Det indstilles, at kommissorium drøftes og godkendes 
  
Beslutning 
Indstillingen godkendt. 

  
  

4. Organisering af Rømø Udviklingsplan 
  
Jf. Udviklingsplanen og forslaget til kommissorium fortsætter følgegruppen med 

udvidelse med repræsentant fra Rømø Foreningen. Følgegruppen er agil og kan udvides 
også med midlertidige medlemmer. Tønder Kommune kan påtage sig 
sekretariatsfunktionen for følgegruppen.  
  
En vigtig opgave for følgegruppen er monitorering ift. Udviklingsplanen herunder 
opfølgning, evaluering og videreudvikling. 
  
Det indstilles, at organiseringen drøftes, herunder om der er behov for tilpasning af 
organiseringen 

  
Beslutning 
Der var enighed om, at følgegruppen kan udvides efter behov 
  
  

5. Prioritering og igangsættelse af opstartsaktiviteter 
  
I Udviklingsplanen er der peget på en prioritering af handlinger og på cafe-mødet på 
Rømø i november 2018 uddybedes prioriteringslisten. Jf. forslaget til kommissorium 

peges på prioritering af disse aktiviteter og det forslås, at der til kommende møde 
udarbejdes oplæg til igangsættelse af aktiviteter markeret med kursiv:  
  

STYRK IDENTITETEN 
1. Udarbejdelse af en kortfattet og let forståelig grundfortælling  
2. Udarbejdelse af en overordnet kommunikationsstrategi  
3. Udvikling af et samlet skiltnings- og wayfindingkoncept  
4. Udarbejdelse af en designmanual 
5. Udarbejdelse af en Rømømanual 

STYRK NATUROPLEVELSEN 
6. Etablering af en ”Rømø Rundt” vandrerute  
7. Etablering af en ”Rømø Rundt” vandrerute – koordinering med Tøndermarsk 

Initiativet  
11. Understøttelse af Nationalpark Vadehavets port til Vadehavet 

STYRK BYMILJØET 
19. Videreudvikling af Tønder Kommunes omdannelsesprojekt på Lakolk  

SAML KRÆFTERNE  
20. Følgegruppen bag Én fælles retning for Rømø 2025 udvides og fortsætter som 

følgegruppe  
  

Det vurderes, at det er vigtigt, at følgegruppen ift. oplæggene til igangsættelse af 
aktiviteterne kommer med input til, hvordan indkomne kommentarer indarbejdes og 



 

hvordan forankringen i følgegruppen og lokalt sikres bedst muligt i organiseringen af de 
enkelte aktiviteter. 
  

  
Det indstilles, at 
 prioriteringen drøftes og besluttes 
 det aftales, hvem der er tovholder på udarbejdelse af oplæg til igangsættelse af de 

enkelte aktiviteter 
 det drøftes, hvordan kommentarer fra høringsfasen indarbejdes  
 det drøftes, hvordan delaktiviteterne organiseres 
 der udarbejdes oplæg til igangsættelse af aktiviteterne 

  
  

Beslutning 
Indstillingen godkendt. 
  
Der nedsattes en arbejdsgruppe vedr. Styrk identiteten bestående af Kenneth Madsen, 
Bodil Thomsen og Karsten H. Jensen og en arbejdsgruppe vedr. Etablering af 

vandrerute bestående af Anders Rahbek, Anne Thomsen,  Bente Krog, Claus Atzen og 
Christa Jørgensen. Arbejdsgrupperne fremlægger på det kommende møde forslag til 
igangsættelse. Karsten og Christa indkalder grupperne snarest. 
  
Der forelægges et forslag til arbejdsplan til næste møde. 
  
Tønder Kommune anmoder i juni måned om frigivelse af midler til igangsættelse af 
Styrk identiteten. 
  

6. Formidling af den fysiske plan  
  
Udviklingsplanen er nu færdig i sin form og kan formidles. Til mødet medtages trykte 
eksemplarer af den godkendte udviklingsplan 
  
Det indstilles, at udviklingsplanen gøres tilgængelig på initiativtagerne hjemmesider 
  
Beslutning 
Tønder Kommune fremsender en ”bladre-pdf,” som kan lægges på parternes 
hjemmeside. 
  
Vi kan alle formidle, at der ligger trykte udgaver af udviklingsplanen på 
turistforeningens kontor på Rømø. 
  

7. Kommunikation 
  

Under punktet drøftes strategi og behov for kommunikation 
  

Det indstilles, at konkrete kommunikationsforslag drøftes 
  

Beslutning 
Tønder Kommune udarbejder en pressemeddelelse om opstart af arbejdet med 
udviklingsplanen 

  
  

8. Evt. og ønsker til kommende møder 
 Næste møde afholdes september 2019 


