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Kære Medlemmer! 

Her på bagkant af vores velbesøgte generalforsamling, ca. 100 fremmødte, en lille opsamling af hændelser. 

Generalforsamlingen forløb stille og roligt, som vanligt. Der var indkommet et forslag fra Lakolk 125, som 

forståeligt gav en del debat.  

Bestyrelsen drøftede, ved sit møde lørdag formiddag, det rundsendte/fremkomne forslag. Bestyrelsen 

havde en klar holdning til forslaget, men ville lade forsamlingen komme til udtryk, uden at dens mening 

skulle forstyrre forsamlingens mening, derfor afholdt bestyrelsen sig direkte fra at ytre sig. Forslaget 

indeholdt elementer, som isoleret set, kunne være fornuftige, at drøfte ved en generalforsamling. I forhold 

til hovedforslaget, som blev behandlet på generalforsamlingen, så var timingen ikke helt ideel set i lyset af, 

at bestyrelsen fører drøftelser med Kommunen, sammen med bestyrelsen for Småfolksvej, vedr. deres 

forslag angående nedlæggelse af Småfolksvej, senere ændret til bibeholdelse med gang/cykelsti, i hver side. 

I den sammenhæng fremførte begge foreninger, om det ikke var bedre at gøre GL. Skinnevej, til den 

fremtidige gang/cykelsti. Administrationen og politikerne, blev hurtigt enige om, at det var den mest 

optimale løsning. At de gør handling, i forhold til det de siger, ses af referat fra byrådsmøde i marts, hvor 

det omtales og at der er frigivet midler til forundersøgelse. 

Det, at forsamlingen afviste fremsendte forslag, var en belejlig situation til, at få afprøvet om vi var i tråd 

med medlemmerne. Med nuværende udgangspunkt kan det kun glæde bestyrelsen, da vi tror, der kan 

komme en løsning med, at anvende Gl. Skinnevej, til fremtidig  gang/cykelsti, til glæde for mange, -- at 

vejen dertil, så måske er gået noget kringlet, det glemmer man vel ved indvielsen. 

Bestyrelsen er fuldt opmærksom på, at der pågår en diskussion blandt beboere, omkring  færdsel på 

Lakolkvej m.m. – særligt med de store køretøjer, -- der bruger vejen til gennemkørsel.  

I de pågående drøftelser med Kommunen, har dette også været nævnt. 

At nogen kan ændre standpunkt undervejs, ses af, at der den anden dag ”dumpede” en meddelelse ind fra 

Kommunen, -- at de havde ophævet forbuddet om, at vi ikke måtte færdes på Gl. Skinnevej, uden for 

fredningsperioden. Begrundelse – vegetationen var kommet sig hurtigere end forventet, efter vores lille 

”indgreb” -------. Lad os håbe det er første step ind i det nye. 

Som omtalt i aviser med mere, så afholdes der egnsspil på Rømø i år, -- nærmere omkring Lakolk Hotel. 

Forsalget af billetter, startede mandag den 15. maj, efter først til mølle princippet. Om der i skrivende stund 

er billetter at få, vides ikke, men de som er interesseret, skal søge under – Højt til himlen, på nettet. 

Den 17. juni afholder Rømø Musikfestival deres første festival. Festivalen arrangeres af et udvalg under 

Rømø U.I.F.. I forhold til omtale i JydskeVestkysten, så hører musikken til i livemusik stilen. Alle er 

velkommen.  

I forhold til afholdelse af generalforsamling næste år, så er det nød der tvinger os til ændring – bestyrelsen, 

har fuld forståelse for ejerens disponering. Om I så skal give afkald på den gode lagkage, er der ikke taget 

endeligt stilling til endnu, men vi er lydhøre over for forslag, blot ikke tid og sted. 

Venlig hilsen 

Anders Matzen   sekretær    50521597 


