
Rømø Udviklingsplan

Møde i følgegruppen den 13. september 2019 kl. 8-10, lokale 2014, Tønder Rådhus
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Afbud
 Thorkil Hansen
 Martin Iversen 

DAGSORDEN 
 

1. Velkomst 
 
 

2. Siden sidst
 

Nyt fra Tønder Kommune
a.Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2019 at frigive 0,5 mio. kr. til 

opstartsaktiviteter i forbindelse med Rømø Udviklingsplan
b.Status vedr. Småfolksvej/Lakolk sø
c. Status vedr. Lakolk
d.Status vedr. autocampere

 
Nyt fra initiativtagerne
Nyt fra medlemmerne i følgegruppen 

 
Indstilling
Det indstilles, at orienteringssagerne drøftes og tages til efterretning

 
Beslutning
 
Under punktet nævntes følgende fra følgegruppen:

Lars-Erik Skydsbjerg:



 Der orienteredes om frigivelsen og spurgtes til, om vi i den forbindelse skulle gå i 
gang med at lave en hastighedsplan for Rømø, hvilket der nikkedes til. 
Hastighedsplanen tager da i givet fald med, hvad effekten er af indsættelse af en 
ekstra færge på Rømø-Sild ruten.

 Der er taget hul på forhåndsdialogen med Kystinspektoratet om den sidste etape 
af Lakolk potentialeplan. Der er megen ros til projektet og på mødet udtryktes 
ønsker for belægningen og det nævntes, at der er problemer med, at mange 
snyder sig til adgang til de offentlige toiletter.

 Sideudvidelsen og vejhævningen ved Lakolk sø vil foregå hen over vinteren.
 Problematikken omkring autocampere drøftedes. Det var det generelle indtryk, at 

autocampere ikke er et problem på Rømø, men derimod på Kystvejen. 
Turistforeningen vil lave en positiv kampagne blandt autocampere, som derved 
muligvis vil kunne flytte nogle flere af dem til faste pladser, håndtere affald mv.

 Rømø Motor festival har været en stor succes, der dog udfordres på antallet af 
frivillige. Der foresloges sparring med Tønder festval. Tidspunktet for næste års 
festival drøftedes.

Anders Rahbek
 ”Dobbelt skiltning” på overgangen mellem strand og Vesterhavsvej. Tønder 

Kommune tager det op.

Bente Krog
 Er i gang med dialog med kommunen om havfald. Bente fremlægger på næste 

møde ideer til, hvordan det kan håndteres.

3. Forslag til arbejdsplan
 

Følgegruppen besluttede den 15. maj 2019, at der forelægges et forslag til arbejdsplan 
til næste møde. Med baggrund i Udviklingsplanen er der udarbejdet et forslag til en 
arbejdsplan, så følgegruppen sikrer sig at komme systematisk omkring indsatserne i 
planen. 
 
Vedlagt: Forslag til årsplan 2019-

Indstilling
Det indstilles, at arbejdsplanen drøftes og godkendes
 
Beslutning

 
Planen blev godkendt.

Til strategien Forskøn ankomsten indsatsområdet Attraktive ankomstpunkter, 
Forskønnelse af området ved krydset Vesterhavsvej og Havnebyvej nedsattes en 
arbejdsgruppe bestående af Anne Thomsen, Claus Atzen, Bodil Thomsen og Kenneth P. 
Madsen samt kommunale repræsentanter. Tønder Kommune indkalder til 
opstartsmøde.

Vedrørende strategien Styrk naturoplevelsen
 Kenneth gjorde opmærksom på, at turistforeningen er i gang med et projekt 

omkring digital formidling. Kenneth orienterer på næste møde.
 Anders gjorde opmærksom på, at der i et koordinerende regi startes op med at 

arbejde med planer for benyttelse af strandene. Anders orienterer på næste 
møde.



 
4. Styrk identiteten - opstartsaktiviteter

 
Følgegruppen besluttede den 15. maj 2019 at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. 
strategien Styrk identiteten bestående af Kenneth Madsen, Bodil Thomsen og Karsten 
H. Jensen. Arbejdsgruppen fremlægger et forslag til igangsættelse og har udarbejdet 
forslag til udbud for henholdsvis Grundfortælling og Kommunikationsstrategi.
 
Vedlagt

 Forslag til udbud: Kommunikationsstrategi
 Forslag til udbud: grundfortælling

Indstilling
Det indstilles, at forslagene drøftes og godkendes

 
Beslutning

 
 Indholdet i de to oplæg blev godkendt, dog indarbejdes de som et samlet udbud.

5. Styrk naturen - opstartsaktiviteter
 
Følgegruppen besluttede den 15. maj 2019 at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. 
etablering af vandrerute bestående af Anders Rahbek, Anne Thomsen, Bente Krog, 
Claus Atzen og Christa Jørgensen. Arbejdsgruppen orienterer om status for arbejdet.

Indstilling
Det indstilles, at orienteringen drøftes og tages til efterretning

 
Beslutning
 
Orienteringen blev taget til efterretning. De foreslåede ideer til logo og skiltning skal 
senere i processen blive gentænkt, når design og wayfindingkoncept for Rømø 
Udviklingsplan er skabt. Oplægget vedlægges til referatet. 

6. Kommunikation
 

Under punktet drøftes behov for kommunikation
 

Indstilling
Det indstilles, at konkrete kommunikationsbehov drøftes

 
Beslutning

 
Det besluttedes, at der udarbejdes en pressememeddelse om seneste nyt om opstarten 
af Rømø Udviklingsplan.

 
7. Evt. og ønsker til kommende møder

Næste møde afholdes den 9. december 2019 kl 8.30 på Tønnisgård


