
 

 
 
 

Referat af mødet mandag den 21. juni 2021 
Følgegruppen, Rømø Udviklingsplan 

Tønnisgård 
  
 
Møde i følgegruppen mandag den 21. juni 2021 kl. 8.30-9.45  
 
Deltagere 

• Lars-Erik Skydsbjerg  
• Ole Bach-Svendsen  
• Erik Dam 
• Kenneth P. Madsen 
• Kim Wittrup 
• Henrik Mikaelsen 
• Bente Krog 
• Martin Vestergaard 
• Martin Skovmand 
• Karsten H. Jensen 

 
Afbud 

• Thorkil Hansen 
• Christa Jørgensen  
• Tom Maas 
• Peter Engel-Andreasen 
• Anders Rahbek 
• Birte Dettmers 
• Søren Olesen 
• Claus Atzen 
• Martin Iversen 

 
 

DAGSORDEN   
 

1. Velkomst   
 
 

2. Siden sidst og opfølgning fra sidste møde v. alle (15 min.) 
  

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.  
 

Nyt fra medlemmerne i følgegruppen herunder opfølgning på sidste møde 
• Arbejdsgruppen vedr. vandrestier 

 
Link til Skiltepolitik og Trafikplan Rømø hhv. punkt 9 og 10 på udvalgsdagsorden 
https://www.toender.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/teknik-og-
miljoudvalget/2021-06-15-14-00-5440/  

https://www.toender.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/teknik-og-miljoudvalget/2021-06-15-14-00-5440/
https://www.toender.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/teknik-og-miljoudvalget/2021-06-15-14-00-5440/


 

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

 
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Fra Tønder Kommune orienteredes om 

• Mulighedsstudiet for Lakolk er fortsat i proces med dialog om områdets 
udvikling. 

• Trafikplan Rømø er efter høringsperioden behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 
og endelig godkendelse kan ske i Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2021. 

• Forslaget til en skiltepolitik i Tønder Kommune er behandlet i Teknik- og 
Miljøudvalget og endelig godkendelse kan ske i Kommunalbestyrelsen den 30. 
juni 2021. 

• Status for involveringsproces og skitsering af ankomsten til Rømø/Tvismark-
krydset er, at der kan forventes de første ideskitser efter sommerferien. 

 
Kim Wittrup ønskede styrket fokus på bosætning og gjorde opmærksom på, at 
lokalrådet ønsker dialog om medborgerhuset Rømø Skole. 

  
 

3. Strategi Styrk identiteten - projekt Registrant, Arkitekturstrategi og 
Designguide for Rømø v. Ole og Karsten (20 min.) 
  
Der orienteres om projektets resultater og planlagt opfølgning. Arkitekturstrategien vil 
ligge til grund for den fremtidige planlægning og specifikt vil der i 2021 igangsættes 
arbejde med en temaplan for Rømø, hvor emnerne i arkitekturstrategien indarbejdes. 
 
Efterfølgende forelæggelsen for følgegruppen skal materialet godkendes af Teknik- og 
miljøudvalget i Tønder Kommune. 
 
Ift. designguiden skal det videre arbejde med at udbrede indholdet ikke mindst blandt 
de erhvervsdrivende udfoldes. 
 
Som opfølgningsaktiviteter for indsatsen kan navnes 

i. Politisk godkendelse af arkitekturstrategi og implementering af retningslinjer i 
forvaltningen (ved Tønder Kommune) 

ii. Opfølgende registrering af mulige ejendomme med bevaringsværdi (ved Tønder 
Kommune) 

iii. Temaplan for Rømø (ved Tønder Kommune) 
iv. Udrulning af elementerne i designguiden - herunder geotags, grafik og design, 

wayfinding i turismeerhvervet. 
 
Vedlægges 

• Liste over uregistrerede ejendomme med potentiel bevaringsværdig på Rømø 
• Arkitekturstrategi Rømø 
• Designguide inkl. Sådan bruger du designguiden 
 

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



 

• at forslaget til arkitekturstrategi sættes på kommunens hjemmeside og der 
planlægges et cafearrangement på Tønnisgård fredag den 28. august om 
eftermiddagen. 

• At Karsten inviterer medlemmerne af følgegruppen, der repræsenterer 
turismerhvervet, til at udarbejde oplæg til opfølgning på designguiden. 

 
 

4. Overordnet opfølgning på strategien Styrk identiteten v. Karsten (20 min.) 
 
Omdrejningspunktet i strategien Styrk identiteten er, at Rømøs særlige identitet udgør 
et potentiale, der kan differentiere øen fra andre lokalsamfund, som i høj grad er 
uudnyttet og derfor spiller en vigtig rolle i arbejdet med En fælles retning for Rømø 
2025. I udviklingsplanen opstilles disse indsatser indenfor strategien:  

• Grundfortælling 
• Kommunikationsstrategi 
• Skiltnings- og wayfindingkoncept 
• Designmanual 
• Rømømanual 

 
Alle indsatser er nu gennemført gennem disse projekter: 

• Kommunikationsstrategi (indeholdende grundfortælling) v. Kalb og Primetime 
• Projekt registrant/arkitekturstrategi/designmanual v. Stedse Arkitekter og Kalb 

 
Jf. Kommunikationsstrategien er denne opdelt i tre faser, hvor der i fase 1 sikres lokalt 
ejerskab i fase 2 sker Inddragelse og aktivering af diverse aktører og i fase 3 sker 
inddragelse af andre interessenter.  Kommunikationsstrategien indeholder denne 
aktivitetsoversigt: 
 
Fase 1 

i. Designmanual  
ii. Brandanalyse 
iii. Udvikling af SoMe strategi 
iv. Udarbejdelsen af en turismeplatform og/eller tilpasning af Rømø-Tønders 

website samt etablering af selvstændig Facebook- samt Instagramside.  
v. Kick off-event af kommunikationsstrategi samt grundfortælling.  
vi. Pressemeddelelse – lokalt/regionalt  - præsentation af grundfortælling 
vii. Statusmøde/fest/event  
 
Fase 2 

i. Udvikling af digitalt kursusmateriale med afsæt i kommunikationsstrategien 
samt designmanual.  

ii. Analyse/status (spørgeskema) 
iii. Kursusforløb ift. grundfortælling 
iv. Løbende kommunikation  

 
Fase 3 

i. Udarbejdelse af investormateriale  
ii. Analyse/status (spørgeskema)  
iii. Udarbejdelse af relevant erhvervsudviklingsmateriale  
iv. Investorkommunikation  

  
Under punktet drøftes, hvordan vi bedst muligt kan følge op på de gennemførte 
indsatser i sammenhæng med opfølgningsindsatsen til projekt Registrant, 
Arkitekturstrategi og Designguide for Rømø. 
 



 

Det foreslås, at der i en arbejdsgruppe arbejdes med et forslag til en samlet formidling 
og udrulning af grundfortælling og designmanual som kan gennemføres i andet halvår 
2021. 

 
Link til Kommunikationsstrategi 
https://www.toender.dk/media/hwjjgzep/kommunikationstrategi-romo_da_k11.pdf 
 
Indstilling 
Det indstilles  

• at prioriterer indsatser, der kan ske som opfølgning på strategien Styrk 
identiteten, og 

• at der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder oplæg til udrulning af 
grundfortælling og designguide. 

 
Beslutning 
Opfølgning ift. grundfortælling kan indgå som del af opfølgningsindsats for designguiden 
jf. beslutning i pkt. 3. 

 
 

5. Initiativpulje (5 min.) 
 

Rømø Udviklingsplans initiativpulje har til formål at støtte op om initiativer, der er i 
overensstemmelse med visionen og strategierne i Rømø Udviklingsplan.  

Rømø Husholdningforening søger i samråd med I samråd med Rømø Lokalråd og 
arbejdsgruppen i Medborgerhuset ansøger vi hermed om 8.000 kr. til opsætning af to 
skilte, der henviser til Medborgerhuset ”Rømø Skole”. Skiltene koster 8.000 kr., og 
maksimalt tilskud vil være 6.000 kr. Foreningen er forholdt til, at de selv skal bekoste 
2.000 kr. 
 
Kultur og Fritid/Landdistriktskoordinator har ingen bemærkninger til ansøgningen. 
 
Vedlægges 

• Ansøgning fra Rømø Husholdningsforening 
 
Indstilling 
Det indstilles, at ansøgningen behandles. 
 
Beslutning 
Det besluttedes, at yde et tilskud på 6.000 kr. til opsætning af to skilte, der henviser til 
Medborgerhuset. 

 
 

6. Arbejdsplan v. Karsten (15 min.) 
  

Det drøftes løbende, om der er behov for tilretning. 
 
Det foreslå, af følgegruppen denne gang gennemgår indsatserne under strategierne 
enkeltvis med henblik på at tilrette og prioritere følgegruppens arbejde. 
  
Vedlagt: Årsplan  
 
Indstilling 
Det indstilles, at følgegruppen drøfter behov for redigering og opfølgning på årsplanen. 
  

https://www.toender.dk/media/hwjjgzep/kommunikationstrategi-romo_da_k11.pdf


 

Beslutning 
I forbindelse med næste møde afsættes tid til en temadrøftelse af udviklingsplanens 
årsplan og prioriteringer. 

 
7. Kommunikation  

  
Under punktet drøftes behov for kommunikation. 

  
Indstilling 
Det indstilles, at konkrete kommunikationsbehov drøftes. 

  
Beslutning 
Der udsendes pressemeddelelse om kommende cafe-arrangement om arkitektur-
stratgien samt tilskud fra initiativpuljen. 
 

 
8. Evt. og ønsker til kommende møder 

 
Der udsendes dooddle for næste møde, slutningen af september 2021. 
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