Referat fra møde i Strynøudvalget
Mandag den 5. marts kl. 15.00 på Rådhuset.
•

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.

•

Oprensning af damme.
Der arbejdes på ansøgning til puljen Grøn Vækst. Imødekommes ansøgningen skal
der findes 50 % medfinansiering.

•

Kompostering/håndtering af grønt affald.
Sekretæren tager kontakt til Langeland Forsyning. Evt. ordning skal godkendes af
Langeland Kommune som myndighed på området.

•

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.

•

Strynø Havn - Elstander til betaling føres ud på sydmolen
John Kjær Andersen oplyste at elstanderen installeres omkring påske.

•

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.

•

Ny færge
Der omdeltes bilag vedr. færgens evt. placering på Strynø. Oplæg fra Strynø om den
fremtidige driftsform vil indgå i den kommende politiske behandling, hvor Infrastruktur er bedt om at undersøge og beskrive fordele og ulemper ved privat og/eller
kommunal drift.
I forbindelse med et evt. nyt bookingsystem eller samarbejde om dette er Langeland
Kommune inviteret til besigtigelse i Svendborg.
Det blev foreslået at afholde et nyt stormøde på Strynø – evt. i forbindelse med næste møde i Strynøudvalget.
Udvalget drøftede desuden oplæg til nye færgetakster fra 1. april 2012. Under hensyn til perioden siden sidste takstforhøjelse besluttede udvalget at udtale, at man
kunne acceptere de foreslåede forhøjelser, dog ikke for 10 turs kort, hvor man fandt
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at en forhøjelse på 20 % var for voldsom, udvalget fandt at en stigning på 10 % til
550 kr. var acceptabel.
•

Er det undersøgt om det efter ændringerne i Planloven er muligt at få ændret
status for et areal ved havnen, så det ikke længere er udlagt som strand, men
som en del af havnen.
Evt. ændret status skal godkendes af Naturstyrelsen, da området ligger inden for
strandbeskyttelseslinjen. Men formentlig mulighed for at søge dispensation til havnerelaterede formål.

•

Planlægning af ekstraafgange med færgen (Incl. ø-sammenslutningen)
Ørstedskolen og Kassebølle Friskole kontaktes for at afklare behovet for yderligere
afgange i efteråret 2012.
Økonomiudvalget har disponeret over 1 ekstrafærge i forbindelse med Øhavsdagen.
Der blev fremsat forslag om 1 ekstrafærge i forbindelse med gratisdagen på Langelandsfestivalen.

•

Gennemgang af forretningsorden
I punkt. 3 andet afsnit udgår 1. punktum, da referatet offentliggøres i Strønyt.
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