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Ø-udvalget’s møde den 21-10-2019

1. Godkendelse af dagsorden

2. Bilfri i sommerferieperioden, Skarø
19/14306
Sagsfremstilling:
Forslag fra Lasse Bekker om at gøre Skarø bilfri i sommerferieperioden.
Forstået på den måde, at bilreservationer på færgen kun er mulig for øboere,
sommerhusejere og erhverv. Det er min mening, at det ville gavne øens liv og
oplevelse af naturen. Jeg mener godt man kan mene, at øens gæster, ølejrbeboere, teltliggere og festivalgæster kan undvære deres bil under øbesøget.
Det ville tale ind i klimadagsordenen, være god branding og ville lette
færgepresset, også under festivalen.
Det er selvfølgelig væsentligt, at husejere, erhvervet og professionelle med
ærinde til øen fortsat har adgang til at booke, men det kan jo nemt løses via
de eksisterende færgekonti.

3. Vedr. grene og haveaffald, Skarø
19/14306
Sagsfremstilling:
Her er en opdatering i sagen om henkastning af grene og haveaffald m. m. på
kommunens strandgrund på Skarø, matr. nr. 22-p - se rød prik på kortet.
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CETS besigtigede arealet i juni måned 2019 sammen med Bjarne Madsen og
Kristian Loftlund. Kristian udfører entreprenøropgaver for kommunen på
Skarø.
Ved besigtigelsen understregede CETS overfor Bjarne, at det henkastede
affald var uacceptabelt og i strid med Naturbeskyttelsesloven. På grunden er
der strandbeskyttelseslinje og beskyttet natur (strandeng).
Det blev aftalt, at der i forbindelse med Skt. Hans skulle ryddes på grunden.
Kristian har oplyst, at alt blev brændt Skt. Hans Aften.
Det var derfor overraskende at få tilsendt vedlagte nye fotos fra Kristian, der
viser, at der allerede nu igen ligger betydelige mængde grene, haveaffald
m.m. på arealet.
Bilag:
Åben - Billede 1
Åben - Billede 2
Åben - Billede 3

4. Beredskab kl. 13.30 - 14.00
19/14306
Beslutningstema:
Orientering fra Beredskab Fyn.
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5. L2021 kl. 14.00 - 14.30
19/14306
Beslutningstema:
Orientering fra L2021 sekretariatet v/Mikkel Harritslev.

6. Mødekalender 2020
19/14306
Beslutningstema:
Godkendelse af mødekalender 2020.
Sagsfremstilling:
Administrationen foreslår følgende mødedatoer:
 Mandag den 17. februar
 Mandag den 11. maj
 Mandag den 14. september
 Mandag den 7. december
Alle dage fra kl. 13.30 – 14.30 i udvalgsværelse 2. Datoerne er koordineret
med færgegruppens mødedatoer, således de ligger i forlængelse af hinanden.

7. Orientering

8. Næste møde
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Underskriftsblad:
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Niels Christian Nielsen
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