Medlemmerne af Øudvalget

Den 28. februar 2014

Referat fra møde i Øudvalget mandag den 10. marts 2014 kl 17 på
Fur Strandhotel
Til stede: Dorte Christensen, PerArne Tejlgaard, Hans Jeppesen og Betina
Bugge.
Fraværende: Jens Peder Hedevang.
1. Konstituering
Øudvalget vælger selv sin formand.
Der vedlægges kommissorium.
Ad 1: Dorte Christensen valgtes som formand.
2. Referat fra møde 10. december 2014.
Ad 2: Referatet blev godkendt.
3. Veje.
Ad 3: Det blev nævnt, at der er mange dårlige veje på Fur, f.eks. er vejen,
der fører ind på øen utrolig dårlig, specielt ved skolen og ved lergraven.
Ligeledes er Råkildevej utrolig dårlig og bør istandsættes ordentligt. Det kan
være farligt for især cyklister at færdes der, og der bør ske noget herved
inden turistsæsonen starter. Der rettes henvendelse til Vej og Park herom.
4. Trappe langs stranden.
Ad 4: Trapper og skrænter ved nordstrand er farlige, idet havet har ”ædt”
heraf. Det er galt ved Råkilde, Landstedhuller og Rødstenen, og det
anbefales, at der bliver gjort noget herved inden sommer. Der rettes
henvendelse til Vej og Park herom.
5. Tilbud på køb af gl. Færgekontor (lukket punkt)
Der sendes særskilt til udvalgets medlemmer orientering om indkomne
tilbud.
Ad 5: Der vedlægges særskilt til udvalgets medlemmer et referat af dette
punkt.
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6. Udbud af Fur skole.
Der vil i mødet blive givet en orientering om det igangværende arbejde med
udbud af skolebygningerne.
Ad 6: Redegørelsen toges til efterretning. Udvalget anbefaler den foreslåede
løsning hvor betingelser om fritidsbrugeres vederlagsfrie benyttelse af lokaler
indføjes.
Det blev under punktet nævnt, at der er inventar og genstande på Fur skole,
som er givet som gaver til skolens elever og fritidsbrugere eller til aktiviteter
på skolen, og som derfor ikke bør kunne flyttes. Sekretæren retter
henvendelse til Kultur- og familieforvaltningen herom.
7. Eventuelt.
Ad 7: Der blev givet en orientering om status vedrørende havneudvidelse og
aktiviteter i forbindelse hermed.
Med venlig hilsen

Lone Knudsen
Sekretariatschef
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