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1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ø-udvalget den 21-10-2019: 
Godkendt.

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, ølejr-beboere, 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. 

Beslutning i Ø-udvalget den 21-10-2019: 
Udvalget ønsker at øerne drøfter om det er et forslag de kan bakke op om, 
det kan f.eks. drøftes på generalforsamling i Beboerforeningerne eller i 
andre forbindelser hvor man er samlet.
Det undersøges endvidere om der er nogle lovmæssige forhold som gør sig 
gældende i forhold til en evt. begrænsning.
I juli i år er der solgt 181 billetter til almindelige biler, billetterne gælder til 
både Drejø og Skarø, det kan ikke siges hvor mange af bilerne der er kørt i 
land på Skarø. Der er i alt i juli md. medtaget 856 biler fra Svendborg til 
enten Skarø eller Drejø og samme antal retur.
Øvrige biler er øbobiler eller biler med rabatkort, som typisk er 
sommerhusejere.

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

Beslutning i Ø-udvalget den 21-10-2019: 
Drøftet.
I mange år har pladsen været anvendt til affald.
Ø-udvalget anbefaler at CETS orienterer husejere om hvilke regler der er. 
Det kan ske ved skiltning eller ved at sende brev til borgerne.

4. Beredskab kl. 13.30 - 14.00

19/14306

Beslutningstema: 
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Orientering fra Beredskab Fyn.

Beslutning i Ø-udvalget den 21-10-2019: 
Beredskab Fyn orienterede om harmoniseringen af beredskabet på øerne, 
samt at der var fokus på rekruttering af nye frivillige brandfolk på øerne.

5. L2021 kl. 14.00 - 14.30

19/14306

Beslutningstema: 
Orientering fra L2021 sekretariatet v/Mikkel Harritslev.

Beslutning i Ø-udvalget den 21-10-2019: 
Orientering om Landsstævne 2021. 
Landsstævnet vil gerne være med til at brande øerne og få nogle af 
gæsterne ud på øerne, hvordan er man ikke præcise på. Derfor ønskes der 
forslag til hvordan man kan gøre dette.
Man kan altid kontakte Landsstævnesekretariatet, samtidig vil emnet blive 
taget op på næste Ø-udvalgsmøde.

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.

Beslutning i Ø-udvalget den 21-10-2019: 
Godkendt. Møde den 11. maj planlægges til Hjortø.
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7. Orientering

8. Næste møde

Beslutning i Ø-udvalget den 21-10-2019: 
Ø-repræsentanterne giver besked om det er nødvendigt med møde den 9. 
december 2019.
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Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 14:30

Niels Christian Nielsen

Lars Milling

Bjarne Madsen

René Haahr

Birgitte Svendsen
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