Referat Møde Anholt Borgerforening, onsdag d. 6/10 2010
Tilstede: Palle, Inge, Signe, Liselotte, Inge, Ulrik, Jette – afbud Polle
1. Siden sidst
Niels Tøttrup har, af personlige grunde valgt at stoppe sit arbejde i bestyrelsen,
samt tilhørende tillidshverv. Derfor er Ulrik indkaldt, da han er suppleant,
velkommen.
a) Sekretær, Signe oplyste på sidste møde, at hun stoppede som sekretær. Ingen
ønsker jobbet, Jette tager det for resten af perioden.
b) Fordeling af Niels' hverv:
næstformand: Liselotte
færgefartsudvalg: Inge
energigruppen: Polle supplerer selv udvalget
kystsikring: ingen
fredningsudvalg: ingen
natur- og turismegruppen: ingen
c) Flagmand: Det var meget svært at skaffe flagmænd til flagning i f. m.
Begravelsen 2/10. Vi besluttede, at et flaglaug skal lægges udenfor
Borgerforeningens regi. Jettes seddel, som opfordrer hertil har ikke givet resultat.
Liselotte laver en ny. Rundsender den lige til bestyrelsen. Vi drøftede
vedligeholdelse af flagstang. Dette vil også indgå i lauget. Palle sørger for øskner
til flagene, så de er nemmere at sætte op.
d) Handicaptoilettet (Signe og Lotte). Intet nyt, men vi aftalte, at sagen skal
undersøges og embedsmændene inddrages og vi drøfter det på mødet med
borgmesteren på mandag.
e) Kystsikring, ansøgningen er nu dukket op og videresendt til
øsammenslutningen. Der ansøges om 800.000 kr. i 2010 og 816.000 kr. i 2011.
Vi krydser fingre.
2. Den kommende periode
a) Møde 11/10, med Jan Petersen., Kim Bruun Nielsen og Jette Kusk Simonsen
Rundtur: havn - Flakket – radarområdet – udsig – handicaptoilettet i byen.
19.00: møde: 1) 1811- arrangementet (m.m.) 2) Helikopterlandingsplads
3) Kystsikring 4) Fremtidigt samarbejdsforum 5) Handicaptoilet
b) Opgaveliste: suppleres, prioriteres, fordeles:
• argumenter for overnatningssted ved radarområdet Liselotte starter
• velkomstfolder: Palle, Ulrik og Jette laver oplæg
• forretningsorden: Inge og Liselotte laver oplæg
• bestyrelsens kompetencer (forventninger): oplæg Liselotte
• Borgermøde gennemføres i november måned
c) Sociale aktiviteter: der er ved at være liv i dele af aktivitetsgruppen. Der
planlægges en efterårsfest, en seniormiddag og et andespil. Se efter opslag.
d) Svar på brev x 2: Det var ikke muligt at nå til enighed om en konklusion.
3. Næste møde: bestyrelsesmøde 27/10, 16 – 18,
Liselotte melder om Brandstationen kan bruges
4. Eventuelt: intet
referent 6. oktober 2010, Jette

