
 

 

 
 
 

  

Bornholms Regionskommune 
Teknik & Miljø 

Skovløkken 4, Tejn 
3770 Allinge 

CVR: 26 69 63 48 

30. oktober 2017  J. nr.  

Referat 
1. arbejdsgruppemøde om udvikling af Nexø  
30. oktober 2017 kl. 16.30 – 18.30 i Nexø Kultur & Fritidshus, Gl. Postvej 27, Nexø  
 
Deltagere:  
 
Østtinget: 
Mogens Vibe, Formand (afbud) 
Kirstin Blomgren, Bestyrelsesmedlem 
 
Erhvervsgruppe Øst: 
Niels Plum, Formand 
Martin Andersen, Næstformand 
 
Nexø Borgerforening: 
Jens Christian Kofoed, Formand 
Mona Lise Jensen 
Rebecca Mark Bendixsen (afbud) 
 
Nexø Havn A/S: 
Carsten Andersen, Adm. Direktør 
 
Bornholms Regionskommune: 
Jens Kofod (Arkitekt) 
Henrik Eybye Nielsen (Chefkonsulent) 
Martin Petersen (Leder af Plan og Projekter, referent) 
 
Dagsorden 
 
1. Arbejdsgruppens formål 
Drøftelse af formål med henblik på at formulere det ”produkt” (strategi/plan), arbejdsgruppen skal levere til 
styregruppen i januar 2018 med henvisning til referat fra møde den 10. oktober 2017.   
 
Referat: 
Der var enighed i arbejdsgruppen om at udarbejde et oplæg til styregruppens møde i januar 2018 med  

• et overblik over væsentlige byudviklingsmæssige problemstillinger 
• en prioriteret oversigt over kendte konkrete tiltag 



Side 2 af 3 

• et forslag til hvordan der kan arbejdes med en langsigtet byplanlægning og samtidig uddrage konkrete 
små som store projekter, som kan igangsættes hurtigt  

 
2. Status 
Arbejdsgruppen gør status over viden om eksisterende planlægning, projekter m.v. således, at alle har den 
samme generelle viden. 

- Carsten Andersen redegør for Nexø Havn 
- Jens Kofod redegør for overordnet planlægning 
- Østtinget, Erhvervsgruppe Øst og Nexø Borgerforening redegør hver især for bidrag i relation til 

arbejdsgruppens formål 
 
Referat: 
Carsten Andersen gennemgik i hovedtræk planerne for Nexø Havn primært projektet ”Nexø Mole”. Østtinget, 
Erhvervsgruppe Øst og Nexø Borgerforening udtrykte generelt stor opbakning til planerne herunder placering 
af offentlig service bl.a. bibliotek og borgerservice i hovedbygningen på molen. Samtidig blev det kraftigt 
anbefalet at iværksætte de fornødne planlægningsmæssige arbejder for de dele af projekt ”Nexø Mole”, som 
ikke vil stride imod en langsigtet byplan. Der blev videre fremhævet vedr. ”Nexø Mole” et ønske om at indrette 
den fritliggende bygning på 600 m2 til multihus. 
 
Jens Kofod gennemgik i hovedtræk de historiske planer ligeledes ”Udviklingsplan Nexø Havn og By” fra 2007. 
 
Som forberedelse for arbejdsgruppens møde havde Mogens Vibe fremsendt et notat af 24. oktober 2017 med 
en række emner og en prioritering heraf. Notatet blev gennemgået og indgår i det videre arbejde. 
 
BRK har ansat projektleder Dorthe Møller Paulsen til at facilitere arbejdsgruppens arbejde for en periode af 4 
måneder fra medio november 2017.   
 
3. Arbejdsgruppens sammensætning 
På styregruppemødet den 10. oktober 2017 blev drøftet arbejdsgruppens sammensætning. Det er overladt til 
arbejdsgruppen at overveje relevante yderligere deltagere. Der er i den forbindelse f.eks. nævnt større 
arealbesiddere, turistforeningen, idrætsforeninger og særlige markante personer i debatten.  
 
Referat: 
Der var enighed om ikke at udvide den faste arbejdsgruppe bortset fra, at Kirstin Blomgren også dækker 
Østbornholms Turistforening. 
Øvrige relevante personer kan indkaldes til møderne for en kvalificering af et punkt på dagsordenen. 
 
4. Tidsplan 
Arbejdsgruppen skal aftale antal, dato, tidspunkt og adresse for møder frem til januar 2018.  
 
Referat: 
Næste møde er den 20. november 2017 kl. 16.30 på adressen Øster Flak 6.  
Forslag til øvrige møder udsendes hurtigt. 
 
5. Kommunikation 
Det har været vigtigt fra starten, at processen for udvikling af Nexø foregår transparent og klart. 
Arbejdsgruppen skal derfor drøfte, hvorledes den målsætning opfyldes. 
 
Referat: 
Der var enighed om, at processen for udvikling af Nexø skal foregår transparent og klart.  
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Referatet sendes til godkendelse i arbejdsgruppen. Herefter foranstalter BRK relevante pressemeddelelser, 
som udsendes sammen med referatet.  
Forskellige måder at skabe interesse og medejerskab til processen og projektet blev drøftet f.eks. etablering af 
et lånt kontor til borgerne i Nexø, som har åbent for alle nogle timer nogle dage hver måned, så alle kan 
komme og spørge til projektet og orienterer sig i det foreliggende materiale. 
 
 
Martin Petersen 
3. november 2017  
 


