Referat fra møde i Strynøudvalget den 4. juni 2012.
Mødet blev afholdt kl. 15,00 på Ø-sammenslutningens kontor og indledt med spørgetid.
Under spørgetiden drøftedes bl.a. følgende emner:
Regler for afbrænding af haveaffald. Evt. etablering af afbrændingsplads. Mulighed for komposteringsplads. John Kjær Andersen beder beredskabschefen udarbejde vejledning, der kan offentliggøres i Strønyt.
Placering af TDC parabol. Der er givet byggetilladelse, men der vil blive taget kontakt til TDC
med henblik på en evt. anden placering eller forskønnelse.
Orientering om mulighederne for at fastholde bopælspligten i Strynø By. Det er umuligt at anvise lejere, sker dette ikke, ophæves bopælspligten automatisk efter reglerne i Boligreguleringsloven.
Drøftelse af mulighederne for at den nye færge kan ligge over på Strynø om natten. John Kjær
Andersen kunne oplyse, at de politiske drøftelser om dette spørgsmål samt den fremtidige
driftsform først vil ske efter sommerferien.
Ø-sekretariatsleder Lise T. Sørensen orienterede om udligningsreformens betydning for Strynø
og Langeland. Det er mellem regeringen og Enhedslisten aftalt at tilskuddet til kommuner med
øer forhøjes med 15 mio. kr. til 103,4 mio. kr. Der skal ske en modernisering af fordelingsnøglen, der skal have virkning fra 2014. Forhøjelsen kan bruges til finansiering af f.eks. gratis godstransport, gratis persontransport i turistydersæsonen (september – april) samt etablering af et
færgesekretariat. Forslag til modernisering af tilskudsordningen skal foreligge i sommeren 2013.
Aftalens lidt vage formuleringer om anvendelse af midlerne samt usikkerheden om den kommende fordelingsnøgle gør det på nuværende tidspunkt svært at vurdere konsekvenserne for
Strynø og Langeland Kommune.
Møde i Strynøudvalget.
Havnen:
Pontonbro er ikke etableret og manglede i den grad i Pinsen.
Zink på spuns.
Der mangler fortsat afmærkning på havnen. Turister, der skal med færgen, ved ikke, hvor de
skal holde.
Små broer - "fortøjning" Karl oplyser at det er vanskeligt at finde ud af hvor og hvordan, man
fortøjer uden at ’genere’ andre.
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Beslutning:
John Kjær Andersen beklagede, at pontonbroen ikke var etableret til pinse. Det skyldtes, at den
nuværende bro er nedslidt, hvorfor der vil blive udlagt en midlertidig pontonbro i 2012. Etableringen samt afmærkningen på havnen vil blive udført inden udgangen af juni 2012.
Anskaffelse af ny pontonbro samt zink på spuns vil indgå som forslag i forbindelse med drøftelserne i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø om anlægsønsker til budgettet for 2013. Det er allerede besluttet, at ønsket om en mastekran fremsendes som forslag til anlægsbudgettet.
I forhold til de små broer og regler for fortøjning tilkendegav John Kjær Andersen, at han vil bede havnefoged Kim Rasmussen se på sagen.
Karl Møller Knudsen gjorde opmærksom på risikoen for udskridning af kajkanten på den del af
kajen, der ikke blev renoveret. I forhold til bommen på Grevebroen foreslog han, at denne blev
forsynet med en låseanordning.
Ny Færge:
Hvordan går det med nybygningen.
Hvordan arbejdes der med det oplæg Strynø har fremlagt vedr. Drift, Strynø som hjemhavn, aftenafgang mm.?
Fremtidige færgelejer.
Beslutning:
Det forventes, at bygningen af skroget påbegyndes i den kommende uge i Polen.
Som tidligere omtalt påbegyndes de politiske drøftelser af den kommende drift først efter sommerferien.
Langeland Kommune vil lade sit forsikringsmæglerfirma Willis undersøge forsikringsforholdene,
hvis færgen skal ligge over på Strynø.
Der afholdes workshop om de midlertidige og kommende færgelejer torsdag den 14. juni 2012.
Udvalget foreslår, at det tidligere aftalte stormøde om færgen afholdes i forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet den 13. august 2012 på Strynø.
Blodprøvetagning:
Kan det en gang for alle undersøges i bund om det er muligt at få foretaget blodprøvetagning på
Strynø. Efter den nye færgeplan træder i kraft d. 1. juni, ser det ikke ud til at det er muligt at nå
at få taget blodprøver imellem 2 afgange. (Med undtagelse af de 3 sommermåneder, hvis man
kan få en lægekonsultation til at arbejde i middagspausen)
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Beslutning:
Spørgsmålet drøftes på kommunalt lægeligt udvalgs møde i september, hvorefter de andre læger skal høres. Det vil derfor tage tid, inden der kan gives et endeligt svar.
Brandsstandere i åbne land
Beslutning:
John Kjær Andersen vil inddrage beredskabschefen i en vurdering af problematikken.
Asfalt Møllevejen 1/3
Beslutning:
John Kjær Andersen tilkendegav, at asfaltmaskinen kommer til Strynø inden udgangen af juni
2012.
Piletræer Smededam
Beslutning:
Der overvejes en mindre kosmetisk beskæring af træerne.
Feje gader, Strynø by
Beslutning:
Vil blive gennemført inden udgangen af juni 2012.
Punkter der skal arbejdes videre med fra sidste referat
Sportsplads:
Sagen vedr. dræning af sportspladsen oversendes til politisk behandling i Udvalget for Trafik,
Teknik og Miljø på mødet i april, alternative forslag skal undersøges inden
forelæggelsen.
Beslutning:
Der var i udvalget enighed om, at en dræning af sportspladsen er meget udgiftskrævende og
måske ikke vil løse problemet. Det er dog svært at se mulige alternativer. Karl Møller Knudsen
tilbød, at man i forbindelse med større regnmængder kunne registrere afløbsforholdene ved
sportspladsen.
Oprensning af damme.
Der arbejdes på ansøgning til puljen Grøn Vækst. Imødekommes ansøgningen skal der findes
50 % medfinansiering.
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Beslutning:
Der er sendt ansøgning til puljen Grøn Vækst, der har bedt om supplerende oplysninger vedr.
medfinansieringen.
Kompostering/håndtering af grønt affald.
Sekretæren tager kontakt til Langeland Forsyning. Evt. ordning skal godkendes af Langeland
Kommune som myndighed på området.
Beslutning:
Langeland Kommune har meddelt en godkendelse, der også vil kunne anvendes ved etablering
af komposteringsanlæg. Problemet behandles i forbindelse med sagen om afbrænding af haveaffald.
Miljø-venlig energi på Strynø. Hvordan kommer vi omkring landsby ejerlaugnoten?
Infrastruktur undersøger mulighederne for ændringer i Kommune- og Lokalplan med henblik på
politisk behandling.
Beslutning:
Administrationen er ved at afklare om det vil være lovligt, at Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø
meddeler dispensation eller ændringen skal indarbejdes i forbindelse med det forestående
Kommuneplanarbejde. Der orienteres i Strønyt.
Er det muligt at legeplads fra Rudkøbing Skole flyttes til Strynø Skole?
John Kjær Andersen anmoder Poul Pedersen om at undersøge mulighederne, dels i forhold til
legepladsens tilstand, dels i forhold til udgifterne ved en evt. flytning.
Beslutning:
En flytning vil koste ca. 40.000 kr. Udvalget indstiller, at forslaget om flytning forelægges Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø med henblik på indarbejdelse i anlægsbudgettet.
Sidste nyt fra Strynø
Majtræsfesten forløb stille og roligt med tidligere sekretariatsleder Claus Jensen som taler. Der
var besøg af Strynøklubben.
Bosætningsdag i Odense. Karl Møller Knudsen kunne fortælle om godt publikumsbesøg og stor
interesse.
Strynø Skole første Klasse der sov i ZOO. Der har været afholdt loppemarked til finansiering af
turen.
Stor søgning på havnen i Pinsen

John Kjær Andersen kunne oplyse, at Skattekisten har fået tilladelse til at fortsætte aktiviteterne i de nuværende lokaler.
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Infrastruktur har fået en henvendelse fra Jens Erik Rasmussens Fond til kyst- og digesikring på Strynø.
Der er flyttet 5 voksne til Strynø.
Badebroen er etableret for sommeren.
Der er oprettet håndarbejdsgruppe, løbeklub og isbådeklub.
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