Møde Anholt Borgerforening, onsdag d. 26/5 2010, 16.15 – 18.00
Fremmødte: Jette, Niels, Lotte, Polle, Palle og Signe. Afbud: Inge.
0. Supplering af dagsordenen
a) Møde med færgen søndag den 30. maj kl. 18. Niels, Lotte, Palle og Polle deltager.
b) Generalforsamling i Ø-sammenslutningen lørdag den 29. maj. Niels deltager.
Henry Larsen stopper som formand og Niels medbringer en gave til ham.
c) Skal dagsordener være mere beskrivende? Det besluttes, da det er svært at
kommentere på overskrifter.
1. Siden sidst
a) Mailpassivitet/-aktivitet. Kan vi lave nogle aftaler, så en del af de små opgaver
kan klares over mailen? Vi strammer op om at svare på mails.
b) Ø- energi, hvordan går det? Energiprojekt under ø-sammenslutningen hvor der
udvælges 3 øer. Energi udvalget, bestående af Niels, Polle og Carsten, skriver
ansøgning. Gruppen (energi udvalget) er åben for interesserede og et
kommissorium er under udarbejdelse.
c) Skal vi takke nej til udviklingskonferencen i september? Nej, der deltager 1-3
fra bestyrelsen i temadagen om ø-udviklingsplaner, som bliver den 15. 18. eller
22. september.
d) Skal post.dk have brev, Liselotte. Ja, Lotte begynder at udarbejde et brev.
2. Den kommende periode
a) Alt OK vedr. besøg fra udviklingsafdelingen? Niels, Jette, Polle og Lotte
deltager om eftermiddagen. Alle deltager i mødet kl. 20.
b) Borgermøde, færdiggørelse af indholdet. Polle er ordstyrer. Jette har udarbejdet
et forslag til indhold med et mundtligt oplæg om ø-råd og herefter oplistning af
fordele og ulemper. Skriftligt oplæg udarbejdet af Jette om helhedsplan ud fra
Værdsæt Anholt, Kommunens helhedsplan og den tidligere bestyrelses
arbejdspapir indeholdende en handlingsplan. Dem fra bestyrelsen der kan deltage
møder op. Der arbejdes videre på næste møde.
c) Leder + nyt AB Næste møde
d) En båltaler? Næste møde.
3. Indkomne forslag (evt. temadebatter)
a) Bestyrelsens kompetence. Fortsættelse af debat fra 19/5, som tog udgangspunkt
i formålsparagraffen. Liselotte og Signe har måske nye vinkler? Næste møde
4. Økonomi
a) Trykning af Anholtposten, Palle. Det besluttes at anvende et nyt trykkeri
fremover, som er billigere.
5. Næste møde
1 – 2 møder i juni Evt. mandag den 31. maj
+ møde med grundejerforeningen uge 27. Næste møde.
+ 1 – 2 møder i august. Næste møde
Medbring kalender.
6. Eventuelt
Bilag til mødet: er sendt
Dagsorden 27/6 udviklingsafdelingen,
”værdsæt Anholt”
Helhedsplan, NK
Referent: Signe¤

