
 
 

 
 

 

Møde i den koordinerende styregruppe  

Mandag den 28. maj 2018 

 
Byrådssalen, Tønder Rådhus kl. 13.00-16.00 

Deltagere i den koordinerende styregruppe 

Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune (formand og mødeleder) 
Filantropidirektør Anne Skovbro, Realdania (næstformand) (afbud) 

Direktør Peter Cederfeld, Realdania By og Byg (afbud) 
Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Christensen, Tønder Kommune 
Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden 

Formand Preben Linnet, Tønder Forsyning 
Formand Finn Hansen, Højer Lokalråd (afbud) 

Formand Henning Nielsen, Tønder Erhvervsråd 
Formand Martin Iversen, Rømø-Tønder Turistforening 
Formand Janne Liburd, Nationalpark Vadehavet (afbud) 

Næstformand Søren Dalsgaard Stier, Schackenborg Fonden (afbud) 
Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet (afbud) 

Direktør Flemming Nielsen, Den Danske Naturfond (afbud) 
Kommunaldirektør Klaus Liestmann (bisidder) 
Direktør Keld I. Hansen (bisidder) 

Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania (bisidder) (afbud) 
Projektdirektør Erik Jespersen (sekretær) 

 

Referat  
 

1. Velkomst v. Henrik Frandsen (5 min.) 
 

Velkomst og rammesætning af mødet. 
 
Henrik Frandsen bød velkommen og præsenterede de to nye medlemmer af styre-

gruppen: Martin Iversen, formand for Rømø-Tønder Turistforening samt Preben 
Linnet, formand for Tønder Forsyning 

  
 

2. Præsentation fra Mensch af ”fælles grundtanke” for destinationsudviklin-
gen (45 min.)  
 

Kort præsentation fra den valgte udbyder Mensch til at udarbejde en ”fælles 
grundtanke”. Medlemmerne har mulighed at komme med deres umiddelbare til-

kendegivelse til Mensch’s videre arbejde.  
 
Rune Hørslev, kontaktdirektør hos Mensch deltog på mødet og præsenterede et 

første oplæg til arbejdet med en fælles grundtanke. 



 

 

Beslutning: Der var opbakning fra styregruppen til det videre arbejde. 

 
 

 
3. Status på Tøndermarsk Initiativet (10 min.) 

 
Der vil ikke blive givet en præsentation af status, men der vil være mulighed for at 
stille spørgsmål/kommentarer til den vedlagte statusrapport. 

 
Beslutning: Ingen bemærkninger. Statusrapporten blev taget til efterretning. 

 
 

4. Drøftelse af udkast til kommissorium for den koordinerende styregruppe 

(45 min.) 
 

Som opfølgning på forrige møde i den koordinerende styregruppe har projektse-
kretariatet interviewet alle medlemmer af den koordinerende styregruppe med 
henblik på at lave et udkast til kommissorium. Udkast til kommissorium drøftes 

med henblik på endelig vedtagelse efter sommeren.  
 

Projektdirektør Erik Jespersen præsenterede udkast til kommissorium, og styre-
gruppen drøftede udkastet. 
  

Beslutning: Styregruppen bakkede op om det præsenterede udkast. Der arbejdes 
videre med titlen. På næste møde lægges kommissoriet op til beslutning. 

 
 
5. Temadrøftelse – Højer Udviklingsplan (30 min.) 

Den offentlige høring af udviklingsplanen er afsluttet den 22. maj 2018. Der vil 
være en kort præsentation af borgernes bemærkninger, samt muligheden for at 

medlemmerne kan komme med deres bemærkninger til planudkastet.  
 
Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg deltog på mødet og præsenterede udviklingsplanen 

samt de indkomne bemærkninger.  
 

Beslutning: Der var opbakning til udviklingsplanen. Det blev bemærket, at TMI’s 
indsats for at skaffe flere overnatningssteder burde fremstå tydeligere i udviklings-

planen. 
 

6. Status på Klimatilpasning Vidå projektet (15 min.)  

Der gives en orientering om arbejdet med klimatilpasning Vidå og hvilke justerin-
ger de foreløbige resultater af de ejendomsmæssige forundersøgelser giver anled-

ning til.  
 
Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. 

 
 

7. Orientering fra partnerne (25 min.) 
 
Medlemmerne orienterer om aktuelle aktiviteter med betydning for Initiativet. 

Medlemmer kan melde emner til orientering til formanden. 
 

Henrik Frandsen orienterede om to planlagte debatter på Folkemødet arrangeret af 
Tønder Kommune med udgangspunkt i Tøndermarsk Initiativet. 



 

 

 

 
8. Evt. (5 min.) 

 
Henrik Frandsen gjorde opmærksom på, at stillingen som Destination Development 

Manager er slået op. 
 
Klaus Liestmann orienterede om status på etableringen af Vækstråd Tønder. 


