Den 3. maj 2012

Referat fra møde den 1. maj 2012 i Øudvalget.
Til stede: Dorte Christensen, Elke Mølgaard, Hans Jeppesen, Jens Peder
Hedevang, PerArne Tejlgård, Holger Lundgaard.
Valg af formand
Dorte Christensen valgtes som formand
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Indkomne forslag:
Vejen ved Hindkær
I forbindelse med vinterstormene forsvandt vejen ved Hindkær. Da
kommunen er den ene grundejer (badestrand) ved vejen. Der rettes
henvendelse til teknisk forvaltning med henstilling om at sørge for, at vejen
bliver udbedret.
Vejen til Råkilde
Der er problemer med vejens stand, sandsynligvis som følge af vejret. Der
rettes henvendelse til teknisk forvaltning herom med oplysning om, at vejen
bliver ødelagt hver gang, det regner, så der efterlyses en permanent
løsning..
Cykelstiprojektet
Der blev givet en orientering om cykelstiprojektet og om, at det er forudsat
at de ovennævnte veje indgår i dette projekt, hvorfor det er problematisk,
hvis de ikke bliver istandsat, så cyklister kan færdes der. Der rettes
henvendelse til afdelingen for Land og By herom.
Passage til stranden ved Råkilde (p-plads)
Det blev oplyst, at der mangler en passage til stranden ved Råkilde, og at
det vil være hensigtsmæssigt at få f.eks. en trappe. Det undersøges,
hvorvidt det er teknisk forvaltning eller Skov og Naturstyrelsen, der skal
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rettes henvendelse til herom.
Funktionsbeskrivelse for Havnefoged og ansættelse af løntilskudsperson på
havnen
Der blev givet en orientering om, hvad løntilskudspersonen på havnen har
haft af opgaver. Havnefogedfunktionen behandles pt. i udvalget for teknik og
miljø, og der forventes en snarlig afklaring herom. Flere medlemmer af
udvalget anbefaler, at der ansættes en havnefoged på havnen, og at
havnerådet bliver hørt i denne forbindelse.
Indtjening på havnen
Der var en drøftelse herom.
Ø-udvalget ønsker at få et regnskab for havnen og en evaluering om
lystbådehavnens indtægter og udgifter over et par år. Der rettes henvendelse
til teknisk forvaltning herom.
Indtjening på havnen genoptages i næste møde.
Færgeriet
Øudvalget foreslår, at det bliver vurderet, hvorvidt billettering på færgen bør
ændres med henblik på, at passagerne får en bedre service samtidigt med, at
det sikres, at der sker en opkrævning af alle passagerer. Ø-udvalget tilbyder
at deltage i et møde herom. Der rettes henvendelse til teknisk forvaltning
herom.
Der blev orienteret om vedlagte henvendelse fra Fursund Turistinformation til
teknisk udvalg vedrørende takster for turistbusser. Øudvalget har ikke
modtaget kopi af henvendelsen, men udvalget anbefaler, at det meddeles
turistinformationen, at problematikken bør indgå i drøftelserne vedrørende
fremtidige takster.
Øudvalget ønsker at få en statistik fra færgeriet om, hvor mange betalende
biler fordelt på typer, gående, mv der har været i årene 2009, 2010 og 201,
forinden udvalget næste gang skal udtale sig til forslag til takster.
Punktet genoptages i næste møde.
Mobildækning
Det blev nævnt, at der flere steder på øen er en dårlig mobildækning, og at
der tekniske løsninger herpå. Problematikken tages af et af medlemmerne
med til næste møde i Innovation Fur.
Eventuelt
Det blev oplyst, at der nu er solgt 1 grund på Husvej.
Næste møde
De næste møder blev fastsat til mandag den 18. juni kl 16.30 og mandag
den 13. august kl 16.30
Med venlig hilsen
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