
Tøndermarsk Initiativet 

Referat af møde i den koordinerende styregruppe mandag den 12. september 
2016

Kunstmuseet i Tønder, Pumpehuset, Wegners Plads 1, kl. 15.00-18.00

Deltagere
Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune (formand og mødeleder)
Filantropidirektør Anne Skovbro, Realdania (næstformand)
Direktør Peter Cederfeld, Realdania By og Byg
Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Rytter, Tønder Kommune
Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden
Formand Bente Koudal, Tønder Forsyning
Formand Finn Hansen, Højer Lokalråd
Formand Henning Nielsen, Tønder Erhvervsråd
Formand Svend Ole Gammelgaard, Rømø-Tønder Turistforening
Formand Janne Liburd, Nationalpark Vadehavet
Næstformand Per Have, Schackenborg Fonden
Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet
Kommunaldirektør Klaus Liestmann (bisidder)
Direktør Keld I. Hansen (bisidder)
Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania (bisidder)
Projektchef Karsten Jensen (sekretær)

Dagsorden 

1. Velkomst 

Formanden Henrik Frandsen bød velkommen og lagde i sin introduktion vægt på 
anerkendelsen af partnerne og styregruppens medlemmer for deres medvirken. 

Formanden understregede i sin indledning, at Tøndermarsk Initiativet som et bredt 
partnerskab og i en stor og langsigtet satsning baserer sig på, at vi i fællesskab - også med 
eksterne aktører og lokalsamfundet -adresserer områdets udfordringer og potentialer. Ved at 
gøre det kan vi bidrage til at skabe en positiv udviklingsspiral, der kan udvikle området, gøre 
Tøndermarsken til et godt sted at gæste, bo og arbejde og det kan på sigt også medføre at 
andre vil foretage investeringer i området.

2. Baggrund og forventninger til Tøndermarsk Initiativet 

Under punktet gjorde parterne rede for baggrunden og forventningerne til Tøndermarsk 
Initiativet



Anne Skovbro lagde vægt på, at Tøndermarsk initiativet også i sammenhæng med Realdanias 
øvrige arbejde er særligt med sit brede partnerskab og særlige arbejdsform. Det er 
grundlæggende for Realdania at arbejde ud fra stedets potentialer, fordi den metode har vist, 
at det har betydning for at forandring kan skabes. Realdania ser frem til samarbejdet og til at 
være med til at bringe erfaringer ind i Initiativet.

Niels Friis gjorde støttede op om dette og gjorde rede for, at Initiativet har stor sammenhæng 
med A.P. Møller fondens fundats og lagde særlig vægt på, at nøgleord i indsatsen er 
helhedstænkning, autencitet, det almennyttige samt samspillet mellem land og by.

Henrik Frandsen støttede op om parternes motivering og lagde vægt på, at det for 
kommunens side er vigtigt at understrege, at det at løfte opgaven i partnerskab er helt 
centralt for at lykkes med at udløse potentialet i Tøndermarsken.

I forbindelse med punktet drøftedes foreløbige ideer til Initiativets kernefortælling. 
Kernefortællingen skal skærpe budskabet udadtil og indadtil sætte den rigtige retning for 
initiativet.
 

3. Orientering om Tøndermarsk Initiativet 

Karsten Jensen gav en orientering om Tøndermarsk Initiativet med det formål, at inspirere til 
en fælles forståelse af Initiativet. Der orienteredes om Initiativets baggrund, udfordringer, 
vision og mål for Initiativets 6 hovedspor:

 Byomdannelse i Højer
 Højer byfond 
 Ruter og stier
 Klimatilpasning Vidå
 Klimatilpasning Tønder Midtby 
 Erhverv & turisme

4. Den koordinerende styregruppes opgaver 

Henrik Frandsen orienterede om Initiativets organisering og den koordinerende styregruppes 
opgaver. 

I drøftelsen lagdes vægt på vigtigheden i, at helhedstænkningen, organisationens evne til at 
udføre og referencen til lokalområdet. Med disse bemærkninger tog den koordinerende 
styregruppe oplægget til Initiativets organisering til efterretning.

5. Gensidig orientering

Medlemmerne orienterede om aktuelle aktiviteter med betydning for Initiativet.

Det besluttedes, at punktet indgår i fremtidige dagsordener. Medlemmer kan melde ind, hvis 
der er særlige emner, der kræver yderligere forberedelse i forbindelse med dagsordenen.

6. Kommunikations- og involveringsplan 

Karsten Jensen orienterede om, at der er udarbejdet en kommunikationsstrategi, der sætter 
rammen for Initiativets kommunikation igennem to overordnede faser. Første fase handler 
primært om at involvere lokale aktører og skabe opmærksomhed og ejerskab og anden fase 
handler om at skabe nationalt og internationalt kenskab til Tøndermarsken.



På mødet orienteredes om et oplæg til en kommunikations- og involveringsplan, der skal 
konkretisere en plan for de kommende 9 måneder. 

Som de første aktiviteter 
 afholdes kick-off arrangementet for Tøndermarsk Initiativet onsdag den 28. september 

2016. 
 indrettes projektkontor i Storegade 13 i Højer

Henrik Frandsen redegjorde herefter for hovedbudskaberne på pressemødet umiddelbart efter 
mødet i den koordinerende styregruppe:

 Der etableres en dialoggruppe
 Vi etablerer et projektkontor i Højer
 Vi lægger informationer ud på nettet. I første omgang på toender.dk og efterfølgende 

på selvstændig hjemmeside.
 Vi opretter en Facebook side
 Vi inviterer til kick-off møde den 28. september

De første 2 medlemmer af dialoggruppen, Hanne Sønnichsen og Bent Schultz, er udpeget af 
Højer Lokalråd. Yderligere medlemmer vil blive inviteret via lokalsamfund.

Medlemmerne tog det til efterretning og opfordrede i drøftelsen til, at Initiativet er 
opmærksom på, at samarbejde i relevante sammenhæng og derved bringe yderligere værdi til 
Initiativet.

7. Orientering om Højer byfond 

Eske Møller, Realdania og Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder kommune orienterede om 
forberedelsen af Højer byfond. På kick-off mødet den 28. september vil der blive orienteret om 
igangsættelsen af Højer byfond.

Medlemmerne godkendte igangsættelsen af Højer byfond.

8. Godkendelse af mødeplan (5 min.)

Følgende mødeplan blev godkendt
 Mandag den 5. december 2016
 Mandag den 6. marts 2017
 Tirsdag den 6. juni 2017
 Mandag den 11. september 2017
 Torsdag den 8. december 2017

9. Evt. (5 min.)


