
 
 

 
 

 

Møde i den koordinerende styregruppe  

Mandag den 10. september 2018 

 
Byrådssalen, Tønder Rådhus kl. 13.00-16.00 

Deltagere i den koordinerende styregruppe 

Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune (formand og mødeleder) 
Direktør Peter Cederfeld, Realdania By og Byg  

Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Christensen, Tønder Kommune 
Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden 
Formand Preben Linnet, Tønder Forsyning 

Formand Finn Hansen, Højer Lokalråd  
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  

Erhvervs- og udviklingsdirektør Lene Grønning, Vækstråd Tønder  
Destination Development Manager Julie Hermansen, Tøndermarsk Initiativet 
Kommunaldirektør Klaus Liestmann (bisidder) 

Direktør Keld I. Hansen (bisidder) (afbud) 
Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania (bisidder)  

Projektdirektør Erik Jespersen (sekretær) 
 

Dagsorden  

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

 
Velkomst og rammesætning af mødet. Introduktion til to nye medlemmer af styre-
gruppen: Erhvervs- og udviklingsdirektør Lene Grønning fra Vækstråd Tønder samt 

Destination Development Manager Julie Hermansen fra Tøndermarsk Initiativet. 
 

Henrik Frandsen bød velkommen og præsenterede de to nye medlemmer af styre-
gruppen. 

 
  
2. 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. 
 
Bilag: Statusrapport august 2018 

 



 

 

Statusrapporten blev taget til efterretning. Peter Cederfeld orienterede om status 

på arbejdet med Højergaard. Den nuværende status for afløb i Højer Byfond blev 
kort drøftet.  

 
3. Klimatilpasning Vidå (30 min.) 

 
Ansøgning til EU Life projektet gennemgås kort og drøftes.  
 

Fagchef Christa Jørgensen deltog på mødet og præsenterede hovedtrækkene i an-
søgningen til EU Life klimaprojektet.  

 
Beslutning: Der var opbakning til ansøgningen.  
 

4. Godkendelse af udkast til kommissorium for Tøndermarsk Initiativets råd-
givende styregruppe (20 min.) 

 
På baggrund af drøftelserne på mødet i den koordinerende styregruppe den 28. 
maj 2018 forelægges Udkast til kommissorium for Tøndermarsk Initiativets rådgi-

vende styregruppe til godkendelse.  
 

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

Beslutning: De faldne bemærkninger indarbejdes i kommissorium. Styregruppens 
navn ændres til den rådgivende styregruppe.  

 
5. Fælles Grundtanke (40 min.) 

 

På styregruppens møde tilbage i maj måned blev konceptet samt et første bud på 
en fælles grundtanke præsenteret. Der er siden da arbejdet videre med den fælles 

grundtanke, og styregruppen bedes drøfte den seneste version af grundtanken og 
komme med input til det videre arbejde med denne. 
 

Projektdirektør Erik Jespersen præsenterede status for arbejdet med den fælles 
grundtanke, og styregruppen drøftede udkastet.  

 
Beslutning: De faldne bemærkninger indarbejdes i det videre arbejde med den fæl-

les grundtanke.  
 

6. Kommunikationsstrategi (40 min.) 

 
Den nyeste version af Kommunikationsstrategien gennemgås. Der lægges op til en 

drøftelse af kommunikationsindsatsen i TMI fremadrettet. Herunder kommunikati-
onsstrategiens mål, som styregruppen bedes komme med input til. 
 

Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen præsenterede den nye strategi, og sty-
regruppen drøftede udviklingen af en hjemmeside for Tøndermarsken som destina-

tion.  
 
Beslutning: De faldne bemærkninger indarbejdes i kommunikationsstrategien og 

det videre arbejde med udviklingen af en hjemmeside.  
 

7. Orientering fra partnerne (30 min.) 
 



 

 

Medlemmerne orienterer om aktuelle aktiviteter med betydning for Initiativet. 

Medlemmer kan melde emner til orientering til formanden. 
 

Henrik Frandsen orienterede om afviklingen af Tønder Festival, revision af kommu-
neplanen, etableringen af Tønder Vækstråd og Tønder Kommunes budgetforlig, 

hvor der også var opbakning til budgettet for TMI.  
 
Finn Hansen orienterede om Tønder Festivals 4+ arrangementer i dagene op til 

Tønder Festival, samt et tilflytter-arrangement i Højer.  
 

Erik Jespersen orienterede om en kommende Madlejrskole-workshop med Arla-
Fonden, IKEA, Tønder Kommune og Realdania By og Byg.  
 

8. Evt. (5 min.) 
Ingen bemærkninger 

 
9. Næste møde 

Næste møde i den koordinerende styregruppe er den 26. november 2018  

kl. 13 - 16 


