Øudvalg

Den 24. marts 2017

Referat fra møde i Øudvalget den 20. marts 2017 kl 17.00 på
Raakilde Camping.
Til stede: Betina Bugge, Dorte Christesen, Erik Wind, Jens Peder
Hedevang og PerArne Tejlgaard,
1. Godkendelse af referat fra møde den 14. december
2016.
Der vedlægges referat fra mødet.
Ad 2: Referatet blev godkendt.

2. Orientering om status for opstilling af master til
mobiltelefoner
Der vil blive givet en mundtlig orientering i mødet.
AD 3: Det blev oplyst, at der er konkrete forhandlinger om
placeringer.
3. Færgen.
Teknisk forvaltning har oplyst, at færgernes motorer har været
igennem en del renovering i 2016/17, men alt er nu i den skønnest
orden.
Som det fremgår af vedlagte bilag, så har Økonomi- og
indenrigsministeriet netop udsendt et udkast til forslag til lov om
ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner i høring (udvidelse af landevejsprincippet for biler,
passagerer m.v. til og fra visse øer).
Økonomi- og indenrigsministeriet anmoder om eventuelle
bemærkninger til udkastet senest mandag den 27. marts 2017.
Med lovforslaget forhøjes det gældende tilskud til kommuner til
nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse
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øer. For Skive Kommunes vedkommende takster på færgen til Fur.
Endvidere udvides perioden til at gælde hele året, bortset fra
højsæsonen.
Lovforslaget indebærer en forhøjelse af det nuværende tilskudsbeløb
frem mod 2019. Det årlige tilskud udgør 56,7 mio. kr. (2017 pl) og
øges med 11,7 mio. kr. til 68,4 mio. kr. i 2017. Det øges med 17,6
mio. kr. til 74,3 mio. kr. i 2018, og 23,4 mio. kr. til 80,1 mio. kr. i
2019.
I 2017 modtager Skive Kommune efter den nuværende ordning
418.000 kr.
Forvaltningen foreslår at Skive kommune som høringssvar udtrykker
tilfredshed med, at der en forøgelse af tilskuddet til udvidelse af
landevejsprincippet, at perioden udvides og at der er mulighed for
stor lokal selvbestemmelse i udmøntning af tilskuddet. Sagen er
medtaget til møde i udvalget for teknik og miljø den 14. marts 2017.
Skive Kommune har modtaget en henvendelse fra en beboer på Fur
om rabat til furboer i den gratis periode. Sagen behandles i møde i
udvalget for teknik og miljø den 14. marts 2017. Der vedlægges
sagsfremstilling.
Ad 3: Det blev oplyst, at det går godt med natsejlads, men det vil
være hensigtsmæssigt, at nummeret på færgen bliver opsat i
Branden.
Det anbefales, at personer, der har fast arbejde på Fur, får mulighed
for at købe årskort til samme pris som øboerne.
Det anbefales, at det ekstra færgetilskud i en vis udstræknkng
tilfalder årskort.
4. Orientering om, hvad § 20 midlerne er brugt til.
Punktet var udsat fra sidste møde. Der vil blive givet en orientering i
mødet.
Ad 4: Det blev nævnt, at de ekstra midler skal bruges tli
fornyelse/forbedring. Det afklares, hvilket regnskab, der er aflagt
herfor.
5. Hul i asfalten til juletræ.
Teknisk forvaltning finder ikke, det er et problem, når der er aftalt
placering.
Ad 5: Der rettes henvendelse til havneforeningen og teknisk
forvaltning om konkret placering.
6. Branden
Teknisk forvaltning oplyser, at forvaltningen vil fremsætte et forslag
til budget 2018 til forskønnelse af Branden og et andet budgetforslag
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til opmarchbåse på Branden i stedet for billettering på færgen om i
dag.
Ad 6. Det afklares, til hvem i teknisk forvaltning, der kan rettes
henvendelse.
Det blev nævnt, at det vil være hensigtsmæssigt, at der er en gruppe
af furboer og naboer, som arbejder forslag til forskønnelse i Branden.

7. Nedrivning af huse.
Teknisk forvaltning har oplyst, at de 2 huse, der er købt med henblik
på nedrivning, indgår i et projekt med nænsom nedrivning og
genbrug. Dette arbejde påregnes udbudt i marts måned.
Ad 7: Toges til efterretning.

8. Eventuelt.
Ad 8: Der blev spurgt til, hvornår hullerne i asfalten bliver
repareret.
Det blev oplyst, at der har været jordskred ved nedgangen ved
Langsted hulen, og at Naturstyrelsen pt er ved at undersøge det,
men at det næppe kan repareres. Det anbefales, at rækværket
fjernes og at der måske afspærres.
Næste møde afholdes den 12. juni.

Med venlig hilsen

Lone Knudsen
Sekretariatschef
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