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Kære Medlemmer! 

Nu hvor Julen nærmer sig, med al dens lyksaligheder, ønsker bestyrelsen at sende en lille julehilsen til alle. 

Fra bestyrelsens side er det begrænset, hvad der foreligger, da der ikke direkte har været afholdt møder. 

Men gudskelov er moderne kommunikationsmidler opfundet, så der kan godt være aktivitet uden, at man 

behøver at side rundt om et bord. 

 Vores formand er blevet kontaktet af et medlem, som meddelte hende, at nu havde de igen ”lånt” brænde 

ud til nogen, som havde glemt at lægge en seddel. Det er samme sted, som der tidligere er berettet om ved 

generalforsamling. Det er meget kedeligt, at noget så simpelt som brænde, kan få nogle mennesker til at 

bryde loven, -- men til orientering for beboere, men også til den/dem, som synes det er risikoen værd, så 

begynder nettet at strammes om vedkommende, så lad dette være en advarsel. 

Formanden har også drøftet problemet hybenroser med flere og hvordan, man får dem væk. Der er mange 

forslag, lige fra Roundup til mekaniske løsninger, -- hvad der er bedst vides ikke, men en tidligere gartner 

har udtalt, at gentagne afhugning/klipning udsulter planten, så den dør efter få år -- held og lykke. 

I forhold til det, at der er kommet en ny bestyrelse og ledelse i Turistforeningen, har vores formand haft 

kontakt til formanden, for at orientere om hvad vi gik og ”tumlede” med. Det fremgik klart af samtalen, at 

der var stor bevågenhed fra Turistforeningen og Kommunen om, at fremtidige turister ville stille større krav 

til velfungerende aktiviteter, herunder vandrestier, cykelstier m.m.  

Få dage efter ovenstående samtale henvendte han sig igen, for at meddele, at han havde lyttet lidt til 

”vandrørene” i administration og politisk, vedr. vores lille problem – med hans svar, så ser det ud, som om 

vi ikke står alene med problemet og at det ikke er lagt død – tværtimod --. 

Da vores borgmester har gjort det muligt, at folk kan mødes med ham rundt om i kommunen og han kom til 

Bredebro, valgte vores formand at tage imod muligheden. Efter hun havde fremført tingene omkring Gl. 

Skinnevej m.m., gav borgmesteren udtryk for, at den fremtidige turist ville stille mere krav om aktivitets 

muligheder generelt, så politisk og administrativ var man åben for nye tiltag – iflg. formanden, så var mødet 

en positiv oplevelse.  

Ud fra undertegnedes betragtning, så står vi i en vanskelig situation – vil vi selv være med til at forme de 

fremtidige tiltag på Rømø, herunder i Lakolk området, for turister m.m. – eller vil vi bare side lænet tilbage 

og lade andre komme med løsningerne og nøjes med dem.  

Jeg er af den helt klare overbevisning, at vi skal medvirke der, hvor fremtiden skabes. Jeg ved godt, at det 

kan give en del mere arbejde i forhold til vores forening, men hvis vi ikke vil investere i vores egen fremtid, 

hvem skal så --. 

Med ovenstående, vil vi fra bestyrelsen afslutte året med denne lille opdatering og ønske alle en Glædelig 

Jul og et Lykkebringende Nytår. 

Venlig hilsen  

Anders Matzen    sekretær     50521597 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 


