Referat fra Strynøudvalgets møde
Den 1. juni 2015 kl. 15.15 på Smakkecentret.
Da emnerne på den åbne del af mødet, svarede til de punkter, der var på den egentlige dagsorden, og der ikke blev tid til at holde et egentligt møde, er referatet udformet anderledes end
sædvanligt. Der er også taget hensyn til, at der i forhold til flere emner er taget (politiske) beslutninger.
1. Strynø Skole.
Der er lagt op til store besparelser på lærersiden, svarende til 32 %. (hvilket ville
svare til 20 lærerstillinger på Ørstedskolen) Dette efterlader kun 1 lærer på
Strynø, der skal undervise over 5 klassetrin. Dette giver stor usikkerhed om næste skoleår. Hvad kan Strynø tolke ud fra Ørstedsskolens planer /forventninger
for Strynø Skole. Skolen er som bekendt af uvurderlig betydning for øen og bosætning.
Det blev på mødet oplyst, at der var taget initiativ til et møde den 2. juni 2015
med skoleleder Poul Børge Nielsen og Claus Ebbesen om normeringssituationen
på skolen.
Borgmesteren kunne på Kommunalbestyrelsesmødet den 8. juni 2015 oplyse, at
normeringen fra det kommende skoleår ville være 1 fuldtidslærer og 1 fuldtidspædagog.
2. Strynø færgen. Status rapport for Marstal sejladsen.
Der er afholdt første møde i det nye færgesekretariat
De nye fragttakster træder i kraft 1. juni. I den sammenhæng skal der i 2016 redegøres for hvorledes de ekstra tildelte midler for at få udbetalt fragtstøtten.
Hvad og hvordan er proceduren for dette og er det off. tilgængeligt.
Indførelse af bookingsystem er udskudt til 8. juni 2015.
Der vil blive udarbejdet en redegørelse – offentlig tilgængelig – for anvendelsen
af midlerne til nedbringelse af fragtrater
Der var desuden en del spørgsmål betaling for godstransport, hvor det blev oplyst, at pakker vil være gratis, mens der betales for letvogne.
Der kan for 1.000 kr. købes et værdikort til 1.500 kr., der frit kan anvendes.
Der blev på mødet fremsat forslag til ny udformning af folderen med fartplanen.
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I forhold til ønsket om at ændre fra strand til havn blev det oplyst, at Kystdirektoratet indtil videre har givet afslag.
Der blev spurgt til holdningen vedrørende autocampere. I Rudkøbing er der etableret 3 pladser på havnen. På Strynø vil der enten være forbud mod autocampere eller der skal oprettes officielle pladser.
En eventuel trekant sejlads til Ærø vil tidligst kunne etableres i 2016. Kommunens revisionsfirma er anmodet om at foretage beregninger om økonomien i forslaget.
3. Ø-politik.
På sidste møde blev fremlagt forslag til kommunens Ø-politik. Vil denne blive behandlet til en fremtidig kommunal. Hvor ligger sagen.
Det blev på mødet oplyst, at oplægget til Ø-politik efter gruppens opfattelse er
som den skal være.
Oplægget blev drøftet på mødet i Trafik, Teknik og Miljøudvalget den 15. juni
2015, hvor udvalget tog oplægget til efterretning og besluttede at medtager idéerne i forbindelse med en kommende revision af landdistriktspolitikken.

4. Eventuelt
Den 1. juni indsættes den første aftenfærge. Dette fejres med fællesspisning på
færgen på afgangen 19.15 fra Rudkøbing.
Rikke Fink, der afløser John Kjær Andersen, overtager det administrative ansvar
i forhold til Strynøudvalget.
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