
Rømø Udviklingsplan

Møde i følgegruppen den 9. december 2019 kl. 8.30-10.30 på Tønnisgård, Rømø

Deltagere
 Lars-Erik Skydsbjerg 
 Ole Bach-Svendsen 
 Christa Jørgensen 
 Erik Dam
 Martin Iversen
 Bodil Thomsen
 Anders Rahbek
 Jens L. Hansen
 Bente Krog
 Kenneth P. Madsen
 Anne Thomsen
 Karsten H. Jensen

Afbud
 Claus Atzen
 Søren Olesen
 Thorkil Hansen

DAGSORDEN  

1. Velkomst  

2. Orientering om Rømø-Sylt Linje GmbH 

Direktør Birte Dettmers orienterede om aktuelle aktiviteter omkring færgeriet i 
Havneby.

Under punktet drøftedes muligheder for at samarbejde omkring formidling, hvilket 
tages op på næste møde i følgegruppen.

Birte Dettmers blev opfølgende spurgt til sin interesse i at deltage i gruppen, og 
deltager således fremover.

3. Siden sidst og opfølgning fra sidste møde 
 

Nyt fra Tønder Kommune herunder
 Status vedr. trafikplanen for Rømø
 Henvendelse fra Henning S. Kristensen, der stiller sig til rådighed for følgegruppen

Nyt fra medlemmerne i følgegruppen herunder 

Opfølgning på sidste møde
 Kenneth Madsen orienterer om kampagne for autocampere



 Bente Krog orienterer om ideer til håndtering af havfald
 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringssagerne drøftes og tages til efterretning
 

Beslutning

Under punktet nævntes følgende fra følgegruppen:

Lars-Erik Skydsbjerg:
 Trafikplanen for Rømø forventes igangsat primo 2020
 Rømø Motorfestival afholdes den 22. august 2020
 Ift. henvendelsen fra Henning S. Kristensen kan ses på involvering i kommende 

arbejdsgrupper

Kenneth P. Madsen
 Dansk vandrerlaugs lokalformand har udtrykt interesse for at involvere sig i 

kvalitetssikring af ruter på Rømø
 Har kontakt til person, der kan certificere MTB ruter og er indstillet på at flytte til 

området. Han er velkommen til at kontakte Anders Rahbek. Anders gjorde 
opmærksom på, at det er frivillige, der etablerer og vedligeholder de spor, som 
findes på deres arealer.

 Der samarbejdes for tiden med aktørerne om flyer til autocampere.

Jens L. Hansen:
 Orienterede om tilsagnet fra Nordea-fonden, der muliggør gennemførelsen af et 

samlet formidlingsprojekt på 14,7 mio. kr.  For Rømøs vedkommende skal der 
arbejdes med Tønnisgård som port til nationalparken og verdensarven og der 
skal etableres infosteder i Havneby og på Lakolk. Projektet starter i 2020.

Bente Krog:
 Som opfølgning på sidste møde fortalte Bente om håndteringen af havaffald, der 

primært håndteres af Naturstyrelsen og Novasol. I et samarbejde med Tønder 
Kommune er opstillet containere og havfald fjernes dagligt. Opgaven er nu at 
gøre noget ved formidlingsindsatsen.

4. Arbejdsplan 
 

Forslaget til årsplan blev godkendt på mødet den 13. september 2019. Planen er 
tilrettet.
 
Vedlagt: Årsplan 2019-

Indstilling

Det indstilles, at følgegruppen drøfter behov for redigering og opfølgning på årsplanen.
 
Beslutning

Indsatserne i årsplanen om Naturpleje, der er markeret til opstart december 2019 
udskydes.

Karsten udarbejder et forslag til årsplan for 2020 til næste møde.



 

5. Styrk identiteten - Indsats Kommunikationsstrategi og grundfortælling 
 
Den samlede opgave med at udarbejde en Kommunikationsstrategi og Grundfortælling 
har været udbudt, og opgaven er tildelt Kalb/Primetime. Der orienteres på mødet om 
planer og status for opgaven.
 
Vedlagt

 Tilbud fra Kalb/Primetime

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen drøftes og tages til efterretning
 

Beslutning
 

Der orienteredes om udbudsforløbet, der medførte valget af Kalb/Primetime. Første 
milepæl er afholdelsen af ”Fortællerevent” den 27. januar 2020 kl 16.00 på Hotel 
Kommandørgården. Der arbejdes med invitation og annoncering og også følgegruppen 
kan sætte kryds i kalenderen. Borgmesteren vil deltage.

6. Styrk naturoplevelsen – Indsats Vandreruter
 
Arbejdsgruppe vedr. etablering af vandrerute orienterer om status for arbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen drøftes og tages til efterretning
 

Beslutning

Der afholdtes borgermøde den 26. november 2019 om markerede ruter på Rømø med 
80 deltagere. Der fremkom mange ideer til ruter og til formidling. Arbejdsgrupperne går 
i gang i løbet af februar-marts. Det forventes, at to stisløjfer vil være klar inden 
sommeren 2020. Der spurgtes her til prioritering af en stisløjfe fra færgelejet i 
Havneby, hvilket noteredes.

 
7. Strategi Styrk naturoplevelsen – Indsats Formidling: Digitalt 

formidlingskoncept
 
Jf. Udviklingsplanen er et indsatsområde et digitalt formidlingskoncept, der samler 
formidlingen i et koncept. I arbejdsplanen har vi beskrevet, at opgaven opstartes 2022.



På mødet i følgegruppen den 13. september gjorde Kenneth Madsen opmærksom på, at 
turistforeningen er i gang med et projekt omkring digital formidling. Kenneth orienterer 
om aktiviteten og det drøftes hvilke handlinger, der evt. skal tages af følgegruppen.

Indstilling

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

Beslutning
 
Kenneth orienterede om det forberedende arbejde med en ny hjemmeside, der 
omfatter at den lægges ud på en ny App. App’en forventes klar fra februar 2020. Som 
en del af App’en arbejdes med tracking, som et godt værktøj til at evaluere og lære af 
gæstemønstre.

8. Strategi Styrk naturoplevelsen – Indsats Plan for benyttelse af strandene 
 
Jf. Udviklingsplanen er et indsatsområde Plan for benyttelse af strandene. I 
arbejdsplanen har vi beskrevet, at opgaven opstartes 2020. 

Anders Rahbek gjorde mødet i følgegruppen den 13. september opmærksom på, at der 
i et koordinerende regi startes op med at arbejde med planer for benyttelse af 
strandene og han orienterer om dette arbejde. 



Indstilling

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

Beslutning
 
Sagen udskudt

9. Strategi Forskøn ankomsten – Indsats Attraktive ankomstpunkter
 
På mødet i følgegruppen den 13 september 2019 nedsattes en arbejdsgruppe 
bestående af Anne Thomsen, Claus Atzen, Bodil Thomsen og Kenneth P. Madsen samt 
kommunale repræsentanter. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til processen for 
en indsats, der præsenteres på mødet.

Vedlagt: Forslag til proces for indsatsen Attraktive ankomstpunkter

Indstilling

Det indstilles, at forslaget godkendes.
 

Beslutning
 
Der orienteredes om arbejdsgruppens ideer til et skitseprojekt og en procesplan. 
Forslaget blev godkendt.

10. Kommunikation
 

Under punktet drøftes behov for kommunikation
 

Indstilling

Det indstilles, at konkrete kommunikationsbehov drøftes
 

Beslutning
 
Det besluttedes, at der efter mødet i følegruppen udarbejdes en pressemeddelelse med 
disse emner

o Ankomsten til Rømø
o Birte Dettmers indtræden i følgegruppen
o Ruter på Rømø

Der udarbejdes særskilt en pressemeddelelse om Historiefortællereventen.

 
11. Evt. og ønsker til kommende møder

Næste møde afholdes mandag den 24. februar 2020 på Tønnisgård.  


