Rømø Udviklingsplan

Møde i følgegruppen onsdag den 27. januar 2021 kl. 8.30-10.00 (videomøde)
Deltagere
 Lars-Erik Skydsbjerg
 Ole Bach-Svendsen
 Christa Jørgensen
 Erik Dam
 Martin Iversen
 Kenneth P. Madsen
 Kim Wittrup
 Martin Skovmand
 Bente Krog
 Karsten H. Jensen (ref.)
Afbud










Henrik Mikaelsen
Peter Engel-Andreasen
Anders Rahbek
Thorkil Hansen
Birte Dettmers
Søren Olesen
Claus Atzen
Thorkil Hansen
Tom Maas

DAGSORDEN

1. Velkomst
2. Om centerforeningen i Havneby v. Tom Maas
Punktet udgik.

3. Siden sidst og opfølgning fra sidste møde v. alle
Nyt fra Tønder Kommune herunder
 Bodil Thomsen har meddelt, at hun udtræder af følgegruppen, da hun stopper
som direktør i Feriepartner
 Status for Mulighedsstudie for Lakolk
 Status for udarbejdelse af en skiltepolitik i Tønder Kommune
 Kommunalbestyrelsen behandler den 27. januar frigivelse af restmidler til
projektet Designmanual og registrant samt til National Park Vadehavets
formidlingsprojekt

 Der er indgået aftale med Arkitema om en involveringsproces og skitsering af
ankomsten til Rømø/Tvismark-krydset. Arbejdet påbegyndes umiddelbart.
 I forbindelse med projektet Registrant og designmanual afholdes workshop den 1.
februar 2021.
 Rasteplads ved Juvre - Venneforeningen ønsker ikke at viderefører drift.
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
Under punktet nævntes følgende fra følgegruppen
 Idet Bodil Thomsen har meddelt, at hun udtræder af følgegruppen, da hun
stopper som direktør i Feriepartner kontaktes feriepartner om erstatning.
 Til status for Mulighedsstudie for Lakolk nævntes, at Økonomiudvalget er
orienteret og der er opbakning til den videre proces
 Der orienteredes om status for udarbejdelse af en skiltepolitik i Tønder Kommune
 Kommunalbestyrelsen behandler den 27. januar frigivelse af restmidler til
projektet Designmanual og registrant samt til National Park Vadehavets
formidlingsprojekt således igangværende projekter kan afsluttes. Der er fortsat
midler afsat til det fremadrettede arbejde med udviklingsplanen
 Der er indgået aftale med Arkitema om en involveringsproces og skitsering af
ankomsten til Rømø/Tvismark-krydset. Arbejdet påbegyndes umiddelbart.
 I forbindelse med projektet Registrant og designmanual afholdes workshop den 1.
februar 2021. på workshoppen vil der blive arbejdet med input til opgaven, som
rådgiver kan arbejde videre med.
 Idet Venneforeningen ønsker ikke at viderefører drift af rasteplads ved Juvre
annonceres i Rømø posten, om der er nogen der har interesse i at overtage
opgaven.
Nyt fra medlemmerne i følgegruppen herunder opfølgning på sidste møde
 Samarbejde omkring formidling med Rømø–Sild Linjen – der følges op på
muligheden
 Arbejdsgruppen vedr. vandrestier orienterede, at der er skabt et
sammenhængende stisystem på sydøenDet sydlige stisystem har en samlet
strækning på ca. 50 km og er omkranset af en rute på 17 km. Når først alle
ruter på hele øen er etableret vil det være omkranset af en rute rundt på hele
øen på ca. 50 km Der arbejdes med opsætning af kort og senere hen også
formidling. Dertil arbejdes med formidling på hjemmeside. Der er hentet megen
viden ift. Formidling fra lokale. Formidling vha. brocherer overvejes.
På foranledning af en konkret henvendelse vil referater blive lagt på kommunens
hjemmeside.

4. 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 af og opfølgning på
årsplanen.
Beslutning
Ingen ændringer p.t.

5.

Digital formidling: ny hjemmeside og app v. turistforeningen/Per Østergaard
Jacobsen, CBS
Der orienteres om turistforeningen arbejde med digital formidling ved ekstern
oplægsholder.
Indstilling
Det indstilles, at følgegruppen drøfter oplægget og aftaler evt. handlinger til indsatsen.
Beslutning
Følgegruppen bakker op om det fremadrettede arbejde.

6. Trafikplanen på Rømø v. Ole Bach-Svendsen
Der orienteres om status for arbejdet med trafikplanen. Forventningen er, at planen
kan tages op på næste møde i følgegruppen.
Indstilling
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning

7. Involveringsinitiativ v. Karsten
På følgegruppemødet den 19. november 2020 besluttedes, at der skulle arbejdes videre
med et involveringsinitiativ. Der arbejdes nu videre med afholdelse af et virtuelt møde
den 2. marts 2021. Datoen er indtil videre annonceret i Rømø posten. Det foreløbige
program ser således ud:
Tidspunkt

Emne

Ansvarlig

19.00-19.15

Velkomst
Dagens program
Kort overordnet status
Videofortællinger
Vandrerstier
Nationalpark vadehavet formidlingsprojekt
Digitalt formidlingsprojekt
Trafikplan for Rømø
Mulighedsstudie for Lakolk
Fokus på Planlægning: Kongsmark, Tvismark, temaplan
for Rømø

Lars-Erik

19.15-19.20
19.20-19.30
19.30-19.40
19.40-19.50
19.50-20.00
20.00-20.10
20.10-20.20

Christa
Henrik
Kenneth
Ole
Lars-Erik
Lars-Erik

20.20-20.40
20.40-20.45

Mikrofonen er åben
Tak for i dag

Lars-Erik

Som optakt til det virtuelle møde produceres videoklip, som kan anvendes på parternes
sociale medier og hjemmesider.
Indstilling
Det indstilles, at forslaget drøftes og der aftales evt. handlinger til indsatsen.
Beslutning
Forslaget blev godkendt og der arbejdes videre med arrangementet.
8. 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.
Såfremt sagen godkendes vil der blive søgt frigivet 100.000 kr. til puljen
Vedlagt: Forslag til kommissorium
Indstilling
Det indstilles at forslaget drøftes og godkendes.
Beslutning
Forslaget blev gokendt og der søges frigivet midler til puljen.

9. Kommunikation
Under punktet drøftes behov for kommunikation.
Indstilling
Det indstilles, at konkrete kommunikationsbehov drøftes.
Beslutning
Der udarbejdes pressemeddelelse om det planlagte virtuelle borgermøde.
10. Evt. og ønsker til kommende møder
Der udsendes forslag.

