Øudvalget

Den 14. oktober 2013

Referat fra møde i Øudvalget torsdag den 10 oktober 2013 kl 17.00
på Strandhotellet, Sundevej.
Til stede: Dorte Christensen, Hans Jeppesen, PerArne Tejlgaard, Elke
Mølgaard, Jens Peter Hedevang.
1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. april 2013
Der vedlægges kopi af referat
Ad 1: Referatet blev godkendt.
2. Skraldespande bla. langs cykelruten og ved borde og bænke
Ad 2: Øudvalget anbefaler, at der opsættes skraldespande ved
cykelruten. Udvalget ønsker at blive orienteret om planerne herom.
3. Parkeringspladsen ved Gammelgård
Ad 3: Det anbefales, at skiltet, der viser ned til parkeringspladsen
ved Gammelgård fjernes, da det ikke er muligt at bruge denne.
4. Museum Salling
Ad 4: Øudvalget mener, at der mangler en begrundelse for at lukke
museet i vinterhalvåret, og udvalget opfordrer til, at der bruges
nogle af ø-pengene til at holde åbent i vinterhalvåret.
5. Det mistede Ø-tilskud – kan kommunen gøre noget for at ændre
denne beslutning?
Ad 5: Øudvalget har ikke forslag til initiativer i den anledning.
6. Indsatsplan 1719 for vandforsyning Fur.
Der vedlægges kopi af dagsordenspunkt, idet det oplyses, at
udvalget for teknik og miljø har udsat sagen med henblik på
afholdelse af møde med lodsejere. Sagen skal efter fornyet
behandling i teknik og miljø forelægges for økonomiudvalget
Ad 6: Øudvalget mener, at der fortsat skal være egen vandforsyning
på Fur, og at grundvandet ikke må blive dårligere. Det anbefales, at
der søges indgået frivillige aftaler med lodsejerne.

7. Det gamle færgekontor.
Cafeteriet på Stenøre 9 har ønske om at udvide, hvilket indebærer,
at det gamle færgekontor skal nedrives. Udvalget for teknik og miljø
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har bedt havnerådet og Øudvalget om en udtalelse
Der vedlægges kopi af dagsordenspunkt til udvalget for teknik og
miljø.
Der forventes eftersendt et notat fra museet herom
Ad 7. Der var ikke forud for mødet modtaget et notat fra museet.
Øudvalget anbefaler, at det gamle færgekontor søges solgt/udlejet
med klausul om, at bygningen skal bevares, og med krav om, at der
skal være aktiviteter, der medvirker til liv på havnen, hvorfor der ikke
bør kunne indrettes boliger i bygningen. Udvalget kan ikke anbefale,
at de offentlige toiletter flyttes til at være i bygningen. Såfremt der
ikke indkommer tilbud på denne annoncering, accepteres det, at
bygningen nedrives.
Øudvalget anbefaler, at Skuret udvides under iagttagelse af
ovennævnte..
8. Udvidelse af Fur Lystbådehavn
Fur Sparekassefond har foranlediget udarbejdelse af en
behovsanalyse for udvikling af Fur med henblik på at øge tilflytningen
af fastboende og til fremme af turismen til øen.
Der er fra forskellig side bevilget midler til en udvidelse af Fur
Lystbådehavn. Efterfølgende er der stillet spørgsmål om behovet
herfor.
Der ønskes en udtalelse fra Øudvalget, førend økonomiudvalget
behandler sagen
Ad 8: Øudvalget anbefaler forslaget om udvidelse af lystbådehavnen,
hvilket udvalget ser som en moderat udvidelse af en attraktiv havn.
Udvalget finder, at det er vigtigt at få et grundigt arbejde med at få
udarbejdet aftaler og kontrakter omkring havnen. Der er ikke stiftet
en forening endnu, der skal have opgaverne omkring havnen, og
udvalget kan umiddelbart anbefale en aftale lig den, der er
vedrørende lystbådehavnen i Skive. Det er udvalgets opfattelse, at
der efter udvidelsen fortsat vil være opgaver for kommunen på
havnen.
Jens Peter Hedevang tager forbehold overfor, om der er behov for
udvidelse af havnen.
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Kommuneplanens bestemmelser vedrørende Fur.
På baggrund af, a der har måttet gives afslag til en ansøgning om
erhverv i et område, som er udlagt til boligområde (orange i vedlagte
bilag) foreslås det, at det drøftes, hvorvidt kommuneplanens
bestemmelser er hensigtsmæssige.
Der vedlægges kopi af 4 sider fra kommuneplanen vedrørende Fur
by
Ad 9: Udvalget påpeger, at kommuneplanens beskrivelse vedrørende
Fur ikke er korrekt. Udvalget ønsker at få set på planlægningen for
Fur, så der bliver flere områder med blandet bolig og småerhverv, og
at der bliver flere muligheder i det åbne land. Dette med henblik på,
at der generelt bliver flere muligheder på Fur. Udvalget anbefaler, at
kommuneplanens bestemmelser vedrørende Fur bliver
gennembearbejdet og at der eventuelt udarbejdes et tillæg til
kommuneplanen vedrørende Fur.

Side 2

10. Eventuelt
Ad 10: Næste møde afholdes den 10. december kl 18.

Referent: Lone Knudsen
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