Møde Anholt Borgerforening, onsdag d. 18/8 2010, 16.15 – 18.15
Fremmødte: Inge, Jette, Palle, Lotte og Signe.
0. Supplering af dagsordenen
1. Siden sidst
a) Evaluering Borgermøde
Der var ønske om mere uddybende referater. Dette vil vi forsøge at leve op til,
hvor beslutningen skrives først og nedenunder en evt. uddybning af drøftelser.
Orientering til borgmester om at ø-råds tanken er fravalgt. Han vil vende tilbage
med fremtidig struktur for samarbejde. Der ønskes åbenhed på fremtidige
borgermøder og evt. gruppearbejde i fremtiden så alle kan fremkomme med
meninger og holdninger.
b) Evaluering Skt. Hans
Dejligt med højtaleranlæg. Båltalen bringes i Anholtposten.
c) Evaluering møde med udviklingsafdelingen
Brainstorm fra bestyrelsen omkring udvikling. Opstart på ideer og visioner er de
omdelte postkort. Der bliver borgermøde i efteråret. Bestyrelsen har fået til
opgave af udviklingsafdelingen at komme med argumenter for hvorfor vi peger
på radar området som mulighed for flere overnatningsmuligheder. Liste laves i
fællesskab med start fra Lotte.
d) Møde med Anholt grundejerforening den 12/7
Gensidig orientering og fremtidigt samarbejde i forskellige sager.
e) Møde med sundhedspolitikere i Regionen
Deltagelse af læge, redningsstation og hjemmepleje der hver især fremlagde
arbejdsområder og samarbejde. Politikerne var imponeret over hvor
velfungerende tre instanser er.

2. Den kommende periode
a) Postkort ”Anholt’s fremtid” – skal vi lave en slutspurt, så vi får mange kort ind?
Dem der vil svare, svarer. Vi vil ikke rykke for svar.
b) Fra NK’s sparekatalog: færre færgeafgange – hvad gør vi?
Der skal spares 200.000 kr. på færgen. Forslag om færre sejldage.
Færgefartsudvalget indkalder til ”akut” møde og vi indhenter argumenter fra AB,
AG og turistchef. Borgermødet med færgefarten den 9/9 udsættes evt. til man
ved hvad der besluttes politisk.
c) Kursusdag øhandlingsplaner – tilmelding
Hvem fra bestyrelsen deltager? Evt. plads til andre?
d) Kystsikringen – endelig ansøgning + videreformidling til SADS
Der arbejdes på en ansøgning til pulje om kystsikring som vi mener også er
fremadrettet.
e) Svar til Lotte og Morten
Drøftelse vedrørende svar. Jette vil bede Niels svare på de spørgsmål der
decideret er rettet til ham.
f) Handicaptoilet i byen – er det færdigt og brugbart?
Undersøges til næste møde.

g) Fra orienteringsmøde med Ingelise Riis. (Lotte, Niels og Jette)
Fint møde, hvor forskellige ting blev drøftet.
h) Flag
Dokumentation for overbringelse af flag noteres i Anholtposten.
3. Indkomne forslag (evt. temadebatter)
4. Økonomi, herunder ansøgninger om forbrug (ex. Kurser)
Der er ca. 140.000 kr. i alt hvor pleje- og aktivitetsgruppen har de 61.000 kr. Palle
vil forsøge at lave et overblik over besparelse ved skift af trykker af Anholtposten.
5. Næste møde, gerne fastlæggelse af en møderække (medbring kalender)
Den 1/9 kl. 16.15. Meld tilbage snarest.
6. Eventuelt

