
Referat 
Bestyrelsesmøde 

 

 
 

Dato: Tirsdag den 3. september kl. 19.00 

Sted: Godthåbsvej 2, Rømø 
Deltagere: Hele bestyrelsen 

 
 

 
Dagsorden: 

 
 

1. Siden sidst: 
 Status: 

Småfolksvej: Iflg. mail modtaget fra Tønder Kommune 14. august, 
så afventer de p.t. at klagefristen vedr. vandløbssag udløber primo 

oktober. Så de forventer anlægsstart primo oktober af 1. etape dvs. 
de 600 meter mod vest, som havde udfordring med vand. Hvis der er 

penge til det, vil de udføre resten af strækningen med udvidelse, 

chikaner m.v. såfremt politiet godkender det. Hvis alt løber efter 
planen, vil der være anlægsstart primo oktober 2019 og slut ultimo 

april 2020. 
Hastighedsbegrænsning: Iflg. mail modtaget fra Tønder Kommune 

9. august, så afventer de et godkendt vejprojekt for Småfolksvej 
inden de vil lave ændringer på sidevejene. 

Affaldsøer: Iflg. mail fra Tønder Forsyning 7. august, så afventer de 
endelig udførelse af Småfolksvej – de er dog gået i dialog med 

kommunen omkring placering af affaldsøerne.  
Konklusion: Der sker ikke noget før Småfolksvej står færdig (så må 

vi håbe, der er penge til det). Connie sender en mail til Kommunen 
vedr. Småfolksvej og stiller sig underen over, hvorfor de starter mod 

vest, når det er øst-delen af Småfolksvej, som er mest presserende – 
vi har intet imod, at biler m.v. ikke kan køre via Småfolksvej til Lakolk 

om efteråret/vinteren. (Vi forventer dog ikke, at vi får noget ud af 

vores klage) 
 

2. Nyt fra kassereren: 
 Antal betalende medlemmer i 2019: 206 har betalt, vi skulle gerne op 

på 219. 
 

 Indestående pr. 10.08.2019: 119.923 kr.  

 Rykkere: Rykker 3 udsendes pr. brev til ca. 15 husstande (Dieter) 

 



 Eventuelt: 40-45 har ikke mailadresser – TRÆLS på godt jysk.  
 

3. Nyt fra Vejformanden: 
 Klaplåger v/Julianehåb – status: Bestyrelsen har søgt 

Fredningsnævnet samt Tønder Kommune om tilladelse. Lige nu ligger 
sagen i Tønder Kommune, da Fredningsnævnet ikke kan behandle 

sagen, før Tønder Kommune har givet grønt lys. 
 

 Eventuelt: Vi har fået klager over dårligt udsyn og passage ved nogle 

af stikvejene – HUSK at få klippet ned og fældet!!! 
 

 Der er blevet spulet et af Grundejerforeningens rør på Gertrud 
Raskvej.  

 
 Renovationen har påkørt et af foreningens skilte på Småfolksvej – 

bestyrelsen har haft kontakt til kommunen, som vil udbedre skaden 
inden for 2-3 uger (tlf. 03.09.19) 

 
 Regning fra Sixtus skal udspecificeres, så bestyrelsen kan se, hvilke 

veje han har været på. Ligeledes gøres han opmærksom på, at 
regninger vedr. 2019 skal være kasseren i hænde senest  31.12.2019 

– Christian tager kontakt. 
 

4. Diverse:  

 Nyhedsbrev: Connie udarbejder nyhedsbrev indeholdende status på: 
Småfolksvej, hastighedsbegrænsning, affaldsøer og klaplåger. 

Endvidere en opfordring til medlemmerne om at få fældet og beskåret 
træer og buske, så det sikrer et godt udsyn og fri passage på vores 

veje. 
 

 Hjemmesiden opdateres (Connie) 
 

5. Eventuelt 
 Næste møde torsdag, den 27. februar 2020. 

 
 Rabatten på Gertrud Rasksvej  (nordsiden), skal slås efter behov – 

aftale laves med Sixtus (Christian). 
 

 

Referent: 

 


