Møde i Strynøudvalget 4. marts 2013
Mødet afholdes kl. 15.00 på Kurt Habekosts kontor.
Referat:
1. Opfølgning på referat fra møde d. 5. dec. 2012.
Grønt lys fra Langeland Kommune, der henvender sig til Postdanmark om postnummer til Strynø.
Intet er sket i forhold til parabol.
Autoværn ved havnen er repareret.
2. Miljøbil til Strynø
Henvendelse til Langeland Affald om mulighed for og omkostninger ved besøg af
miljøbil på Strynø
3. Smededam og Søndrevej
Oprensning af damme må afvente en fornyet ansøgning om støtte.
Beskæring af pil vurderes af Infrastruktur.
Murværk på brandstation vil blive gennemgået af Infrastruktur.
4. Teletaxi havnen - Ringvejen
Nuværende ordning er ophørt med indstillingen af sejladsen Rudkøbing - Marstal. Der rettes forespørgsel til FynBus.
5. Mastekran, anoder og flydeponton.
Anskaffelserne forelægges på mødet i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den
18. marts 2013. Midlerne til anskaffelserne er afsat på anlægsbudgettet for 2013.
6. Lokalplan 63, Strynø By
Henvendelsen blev drøftet. Forelægges for Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø.
John Kjær Andersen pegede på muligheden for etablering af fællesanlæg. Når
økonomien i fællesanlæg er undersøgt, vil der evt. blive arrangeret et offentligt
møde på Strynø om emnet.
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7. Strynø Skole: renovering
Der var indkommet 10 ansøgninger om prækvalifikation til rådgiveropgaven. Der
er den 4. marts 2013 i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsen udpeget
5 firmaer, der opfordres til at give bud på rådgivningsopgaven.
Det er en forudsætning, at Realdania kan acceptere de pågældende tilbudsgivere.
8. Overgang fra Strynboen til Strynø. Billetter, klippekort, årskort.
Det forventes, at der etableres en glidende overgang fra færgeselskabet til kommunal drift.
9. Spørgeskema fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Besvarelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendes til Styregruppens medlemmer.
10. Legeplads Strynø Skole
Legepladsen lovlighed skal konstateres. Undervisnings-, Social- og Kulturudvalget anmodes om at sørge for etablering af nye legeredskaber.
11. Valg til Strynø-Udvalget
Udvalget er ikke længere nedsat i forhold til kommunens styrelsesvedtægt, hvorfor valget ikke skal foretages efter reglerne for valg til kommunalbestyrelse.
Udvalget skal fremover nedsættes i henhold til den kommunale styrelseslovs §
17 stk. 4.
12. Nyt vedr. ny færge.
Drøftelse af besigtigelsestur til Hvide Sande. Turen forventes afviklet i begyndelsen af april 2013.
Orientering om arbejdet med anlæg af færgelejer.
Den kommende fartplan vil tage udgangspunkt i den nuværende fartplan.
Infrastruktur tager kontakt til Småøernes Færgeselskab.
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13. Ekstra færger – Planlægning
Der er bestilt følgende afgange:
24. april 13
27. juni 13
Der er afviklet en ekstrasejlads den 27. februar og de øvrige 3 afgange vil blive
udmeldt snarest.
Der vil også være ekstra færge i forbindelse med Strynø Maraton i august.
14. Gennemgang af Forretningsorden –
http://www.langelandkommune.dk/~/media/Files/Administrationen/__politik/Stryn
oe/ForretningsordenStryn%c3%b8udvalget.ashx
1. punktum i 2. afsnit i § 3 i forretningsordnen udgår.
15. Nyt fra Strynø
Strynø Købmandsforening er etableret og påregner at overtage bygningen 15.
marts 2013.
Strynøs største landbrug er solgt til en landmand fra Langeland.
Isbryderforeningen har været ude at ”ræse”.
Folketallet er igen stigende, da der siden sidst er 1 nyfødt på Strynø!
Bevilling til Bosætningsgruppen er bl.a. anvendt til optryk af brochure samt deltagelse i messe i Herning.
Næste møde afholdes kl. 15.00 den 3. juni 2013 på Strynø
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