Nyt fra Anholt Borgerforening
Siden sidste nummer af Anholtposten har der været afholdt ordinær generalforsamling. Her sagde
Jesper Heilskov, Kurt Danielsen, Martin Lennert og Hans Ulrik Møller farvel til
bestyrelsesarbejdet. Men dejligt var det at erfare, at der stod nogen i kulissen, som gerne ville tage
over. Således blev Poul Anker Boisen, Steffen Kjeldgaard, Liselotte A. Sørensen og Signe Hylby
valgt ind. Inge Johansson og Hans Ulrik Møller blev valgt som suppleanter. Desværre måtte Steffen
efter kort tid sige farvel til bestyrelsesarbejdet og Inge trådte straks ind i arbejdet. Så tak for
arbejdsindsatsen til de afgående og velkommen til de nye kræfter.
Mange opgaver ligger lige der og venter på os. Desværre viser det sig, at den nye bestyrelse er
vældig rejselysten og meget hårdt arbejdsramt. Derfor har det ikke været muligt at holde møder i
det meste af april måned og igen nu i juni måned. Men i maj måned blev der gået til stålet. Vi har
holdt 4 bestyrelsesmøder og fået godt gang i mange sager.
Der er blevet pustet nyt liv i kystsikringssagen. Niels har haft kontakt med transportministeren, som
har lovet en afgørelse medio juni 2010. Vi venter spændt på hvilken finansieringsmodel, der kan
tilbydes og så ser vi frem til, at denne bevilling endelig kan sætte gang i sagerne, så ”vi kan sove
roligt om natten” igen.
Bestyrelsens resurse- og energigruppe har ansøgt om at deltage i et ø-energiplansprojekt, hvor der
skal udvælges tre danske og tre irske øer til en arbejdsgruppe. Arbejdet strækker sig over 1½ år.
Hvis vi bliver valgt, skal vi nok sørge for at orientere jer, via opslag, Anholtposten og hjemmesiden.
Dette energiarbejde passer rigtig godt ind i kommuneplan 2009, hvor Anholt benævnes som en grøn
energiø, som netop har sat sig for at arbejde med vedvarende energi. I kommuneplanen er det også
vedtaget, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Anholt. Dette arbejde med en sammenhængende
plan for fremtidens Anholt påbegyndes ved et borgermøde og ideer til idekataloget kan afleveres i
juli og august måned i postkasser opsat i Brugsen og på kroen. Læs mere herom andetsteds i bladet.
Alt dette er sat i værk efter at vi sidst i maj havde et rigtig godt samarbejdsmøde med Kommunens
udviklingsafdeling.
I september måned deltager enkelte bestyrelsesmedlemmer i en temadag om ø-udviklingsplaner,
som afholdes af småøernes aktionsgruppe. Vi håber, at de kommer hjem med mange gode ideer til
det fremtidige arbejde.
Sammen med færgefarten har vi aftalt møde om fartplan 2011. Det finder sted torsdag d. 9.
september. Her plejer vi jo altid, at få en god og konstruktiv snak om alt omkring vores livline til
fastlandet.
Bestyrelsen har valgt at skifte trykkeri. Vi håber på, at samarbejdet her vil blive lige så godt og
frugtbart som med Forlaget Anholt og Hans Jørgen Lassen. Han har igennem tiden herset med
umulige redaktører og lært dem en masse omkring opsætning af blad m.m. Vi takker ham for mange
års tro tjeneste.
Bestyrelsens aktivitetsgruppe står på ”stand by” indtil eftersommeren. Vi håber, der kommer liv i
den igen. Denne gruppes arbejde med de sociale arrangementer frigør bestyrelsen, så den kan sætte
alt ind på samarbejdet med kommunen og andre offentlige instanser. Desværre måtte forårsfesten
aflyses og det traditionelle arrangementet ”Ren Dag” blev desværre heller ikke gennemført. Vi har
bl.a. forsøgt at inddrage Grundejerforeningen til afholdelse heraf men uden held. Men en
stemningsfyldt kreds omkring Sankt Hans bålet ser vi med glæde frem til.
Lige nu ser vi frem til at holde en lille måneds bestyrelsesfri, men til august tager vi
arbejdshandskerne på igen. Vi ser frem til en spændende arbejdsperiode, med forhåbentligt mange
gode og givtige borgermøder.
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