
Ø-møde 8. oktober 2019 

Lundø Forsamlingshus kl. 19-21 

 
Det årlige status- og idegenereringsmøde  

 

Ørådet har via sin forretningsorden hvert år en forpligtigelse til at arrangere et møde, 
hvor der gøres status på årets aktiviteter, og nye ideer kan fremlægges og blive til 
nye aktiviteter, hvis der er tilslutning til og drivkraft til ideen. 
Ørådet faciliterer mødet, men skal ikke drive aktiviteterne, med mindre medlemmerne 
går ind på lige fod i de forskellige opgaver. 
Ø-rådet kan stå bag ansøgninger, som underskriver, hvis det kan fremme en sag at 
det ikke er enkeltpersoner, der søger, men en borgerforening 

 

Dagsorden og referat 
1. Kort oplæg om ramme for arbejdet, vedtægterne og status på økonomi. 

Knud bød velkommen og oplæste dagsordenen for aftenens møde. 
Herefter et kort oplæg om rammen for Ø-rådet arbejde og gennemgang af 
forretningsorden for Ø-rådet med henvisning til vedtægterne for Lundø 
Forsamlingshus og Borgerforening. 
Knud redegjorde herefter for Ø-rådets økonomi: 
Ø-rådet har søgt og modtaget midler fra Landsbypuljen til 3 foredrag. Der er afholdt 
et foredrag med Søren Vester, hvorfor der resterer 16.500 dkr til afholdelse af endnu 
to foredrag. Der er aftalt et foredrag d. 27. februar 2020 med Steen Møller. 
Der er desuden søgt midler fra Landsbyudvalget og Spar Vest Fonden til etablering 
af ’Æblehaven’. Vi har modtaget henholdsvis 16.000 dkr og 26.000 dkr. Regnskabet 
for etableringen er godkendt af begge bidragydere.  
Der er ca. 5.000 dkr i ubetalte regninger (etablering af Æblehaven) 
kassebeholdningen på 10.000 dkr vil blive anvendt ved Æblehaven 
Ø-rådets årsregnskab præsenteres og godkendes ved generalforsamlingen i februar 
2020.   
 
Vi sang ’Septembers himmel’ 

2. Status på året der er gået, hvad skete og er der tanker om nyt i forhold til de enkelte 
aktiviteter. 

a. Æblehaven 
Arne kunne berette, at fuglene i volieren har det godt og den frivillige 
pasningsordning fungerer eksemplarisk. Parakitter og vagtler har lagt æg (i utide). 
Der sættes rugekasser op i marts. Jens Wøldiche har sponseret to ??????, som 
kommer i volieren i ?????. Arne har et håb om, at der vil komme løbende 
opdateringer fra fuglelivet i volieren på FB og på hjemmesiden. Arne kunne 
desuden berette om drama i Æblehaven på indvielsesdagen, hvor høgen tog to 
kanariefugle. Volieren er nu høgesikret. Der er foder til ca 3 måneder samt 170 dkr i 
kassen plus 120 svenske til at købe foder for. Der sættes en pengebox op ved 
volieren til donationer til indkøb af foder. 
Hanne J oplyste, at der er idnkøbt 2 parasoller og parasolfødder og en hyndeboks. 
De hynder vi havde bestilt var desværre i restordre, så der må indkøbes andetsteds. 
Det er desuden tanken at indkøbe et bålsted og evt. små solcellelygter til bordene. 
Vi ønsker desuden at bygge et skur bag volieren til hyndeboks, skovl, kost etc. 

b. Kreahuset – nu værkstedet 



Asta kunne fortælle, at værkstedet er kommet rigtig godt i gang – med en afmatning 
her i efteråret, så der nu er aktiviteter hver 14. dag. Der er et ønske om at få flere 
aktiviteter i gang – så kom frisk.  
Der er bl.a. etableret en bogbyttecentral, hvor alle er velkommen til at stille bøger og 
tage en bog med. Det er en succes, så Kaj bygger en reolvæg mere. De fleste 
aktiviteter har foreløbigt mest haft interesse for øens kvinder – mændene kommer 
og får en kop kaffe. Det koster en tyver, når du kommer og deltager i aktiviteterne i 

værkstedet og en tier, når du kommer for hygge og kaffe. Der kommer pilefletkursus 
til foråret. 

c. Æblets dag 
Jette gav en status på sidste års Æbledag, hvor der blev mostet æbler og snittet 
græskarlygter, Der blev serveret kaffe, kakao og æblekage og bagt æbler over bål. 
Der afholdes Æbledag i år fredag d. 18. oktober kl. 14-17 på sportspladsen. 
Vi forsøgte os med en ansøgning hos Hedeselskabet til etablering af en beplantning 
på øen med gamle frugtsorter, men fik afslag. 

d. Affaldets dag 
Anne fortalte om affaldsindsamlingen på Lundø d. 31. marts, som var en del af 
Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende indsamling. Dagen startede 
med rundstykker og kaffe inden der blev samlet affald langs veje og hegn og kysten 
i poser fra DN. Større genstande måtte hentes af Lasse i den røde lastbil. Det hele 
blev samlet og sorteret på sportspladsen, læsset på lastbilen og transporteret ud på 
genbrugspladsen i Skive. Vi samlede ca. 300 kg heriblandt et traktordæk og en 
signalbøje. Der var hotdogs og øl/sodavand til de 25 indsamlere. Der afholdes 
affaldsindsamling igen i 2020. tidspunktet meldes ud i god tid. 

e. Arbejdet med Skov- og naturstyrelsen 
Knud redegjorde for det igangværende forløb omkring Jelse Odde, hvor Skov- og 
naturstyrelsen har fjernet hybenroserne og mener, at det har været så effektivt, at 
man vil kunne komme videre med at sætte hegn. Der har været holdt et par møder 
med Skov- og naturstyrelsen indhegning, afgræsning og adgang til stranden. 
Gangstien rundt om Odden friholdes undtaget et mindre stykke på østsiden, hvor 
hegnet føres ud i vandet og der etableres låger så gående kan færdes tørskoet. 
Skoven opryddes, så oprindelige træer får lov at blive. Kreaturerne får adgang til 
skoven. Der udsættes fredelige racer, ingen køer med kalve eller tyre. Der etableres 
låger, så man kan færdes inden for indhegningen. Der var spørgsmål til dyrenes 
venlighed og hunde. Ligeledes udtryktes bekymring for om kreaturerne ville gå ud af 
indhegningen ved lavvande. Det blev nævnt, at der i første omgang er tale om en 
forsøgsordning. Der var en kommentar om, at der finder masser af 
naturgenopretning sted rundt om i landet, men at det ofte handler mere om at gøre 
naturen tilgængelig for mennesker på bekostning af naturen. Der udtryktes tvivl om, 
hvad hele ideen med projektet var. Det gav anledning til et ønske om at få et 
arrangement på Jelse Odde, hvor Skov- og naturstyrelsen fortæller om 
naturgenopretning og naturpleje på Odden og om den naturlige flora og fauna. 
Man har anmodet om at få etableret et lille madpakkehus Jelse Odde med plancher 
om naturen, flora og fauna – der findes tilsvarende ved fx Flyndersø. 

f. Hjemmesiden 
Jesper kunne berette, at hjemmesiden kører og strukturen er på plads, men 
indholdet kan sagtens udvides med input fra de forskellige aktiviteter plus mere 
indhold om øen. Det kunne fx være de små historier fra volieren i Æblehaven og 
mere omkring de mange aktiviteter og grupper på øen.  Der kom forslag om at 
danne en redaktionsgruppe bestående af Jesper og Ole samt et ’par journalister’. 
Anne meldte sig med en opfordring til at sende indhold til hende. Vibeke vil gerne 
læse korrektur på tekster 



g. Mødet i Hald og beslutningen derfra  
Der har i efteråret været et møde i Hald med borgerforeninger i Nordfjends. 
Forsamlingshusets bestyrelse og Ø-rådet var repræsenteret ved mødet, der var 
indkaldt af Sofie Ambech, der er Nordfjends repræsentant i Landsbyudvalget. 
Mødet havde til formål at give indblik i hinandens aktiviteter og et indledende møde 
med henblik på at finde et tema der kan styrke det fælles fodslag. Det er tanken, at 
der indkaldes til et nyt møde til næste år, hvor der arbejdes med temaet. Det gav 
anledning til input omkring ’flyt til Nordfjends’, Borgmesterstien i Hald og at skabe 
forbindelser mellem stierne i Nordfjends. 

h. Andet 
Der blev stillet spørgsmål vedrørende fællesprojekter med grundejerforeningen. Det 
blev oplyst, at der nedsættes en arbejdsgruppe med medlemmer fra 
grundejerforeningen og forsamlingshuset/ør-rådet til at behandle ideer omkring 
badebro med mere. Der blev udtrykt glæde over at grundejerforeningen og 
forsamlingshuset/ø-rådet nu kan arbejde sammen.  

 

3. Nye ideer 

a. Markedsdag i forsamlingshuset 
i. Jette foreslår en markedsdag med lokale produkter far strikkeklub, værksted 

– kranse, malerier, raku mm, grøntsager, honning, marmelade etc 

b. Den store lysfest 
i. Anne B vil gerne arrangere en lysfest i Æblehaven ved vintersolhverv d. 21. 

december 

c. Badebro mm. 
i. Charlotte, Torben og Knud vil arbejde videre med ideen om badebro, 

kajakhus, vinterbadefaciliteter, sauna 

d. Gamle æble og frugtsorter 
i. Willy foreslår et fællesskab omkring et langtidsprojekt med udgangspunkt i at 

pode øens gamle frugtsorter – lære podning og pleje, opbevaring af frugt, 
produktion af most, cider, æbleeddike mm. Vi skal starte i det små – finde et 
areal til en lille planteskole og senere plante rundt på øen i hegn og hvor der 
er et hjørne. 

e. Ålekongen til Bådsgård Vig 
i. Vibeke foreslår, at kunstværket Ålekongen kommer til Bådsgård Vig. Ø-rådet 

søger kunstfagrådet. 

f. Hjemmesiden, nedsættelse af redaktionsgruppe 

g. Foredrag 
i. Steen Møller den 27. februar 2020 

h. Andet 
i. Det forlyder, at campingpladsen ikke ønsker at holde Sankt Hans fest, 

hvorfor Anette foreslår, at vi gør det. 
ii. Overfladevand væk fra vejen. Flere har henvendt sig til kommunen uden, at 

der sker noget. Jesper tager fat i kommunen. 
iii. Det oplyses endvidere, at man påbegynder vejarbejdet mandag d. 14. 

oktober 

4. Evt.  
 
Her er en opsamling på de mange spændende ideer til aktiviteter. 
 
Det er nu op til forslagsstilleren at tage initiativ til et første møde, der kan sætte gang i 
aktiviteten.  
 



Aktiviteter og interesserede: 
BADEBRO MM: Verner Knudsen, Torben og Charlotte, Knud 
VÆRKSTED for MÆND: Kaj, siger Asta 
HJEMMESIDEN: Jesper, Ole, Anne, Vibeke (korrektur) og lidt Hanne J 
AFFALDETS DAG: Anne A, Sussi, Jesper, Mik og Anne 
ÅLEKONGEN: Vibeke, Knud, Sanne, Lone, Hanne J 
BÆNK til TÅRNET: Mik, Anne B, Lone 
VANDET væk fra vores P- Plads mm: Jesper 
FOREDRAG: Sussi, Hanne J 
SANKTHANS: Sanne, Jette, Sussi, Lone, Anette, Hanne D 
ÆBLEHAVEN: Steen, Asta &Kaj 
SAMARBEJDE BORGERFORENINGER NORDFJENDS: Ø-Rådet 
MARKEDSDAG: Sanne, Jette, Anne B, Jette K, Sussi, Lone, Hanne J 
SKOV og NATURSTYRELSEN og Lille Madpakkehus med beskrivelse af Flora og Fauna: 
Knud 
GAMLE SORTER: Willy, Jette, Asta, Sussi, Anette, Ole K, Lone, Lasse, Anne A, Lillian, 
Hanne J 
ÆBLETS DAG: Sussi 
LYSETS DAG: Anne B, Lone, Sanne 
 

 
Hvis du ikke lige kunne deltage i Ø-mødet…. 

 
Der er fortsat mulighed for at deltage i arbejdsgrupperne! 
Henvend jer til Ø-rådet, så giver vi jer navn på forslagsstilleren. 
 


