Referat møde Anholt Borgerforening, onsdag d. 27/10, 2010
Tilstede: Signe, Liselotte, Inge, Polle, Palle, Jette
1. Siden sidst
a) Møde med Jan P. m.fl.
Fint møde. Referat endnu ikke kommet. Jette rykker. Vi afventer spændt
udspillet om et kommende samarbejdsforum. Vi bør holde formøde og være
forberedte.
b) Supplering af bestyrelseslisten. Se endelig liste.
c) Signe sender dokumentation for modtagelse af flaget til Danmarkssamfundet.
d) Carsten Brabrand og Polle har været på IRDA seminar: Polle orienterer fra
energimødet på Samsø, som er opstart på det dansk-irske energiprojekt.
Norddjurs Kommune har visioner på området, herunder cradle to cradle
projektet. Tirsdag d. 11/1 vil vi afholde borgermøde herom. Alle kan her komme
med input til fastsættelse af overordnede mål for en energiplan for Anholt. På
dette møde vil der også være mulighed for, at interesserede kan komme med i
gruppens fremtidige arbejde. I næste nummer af Anholtposten vil der blive bragt
en artikel om projektet.
e) Ø – handlingsplaner. Polle fortalte fra et kursus, hvis mål det var at klæde
deltagerne på til at lave handlingsplaner på ”sin egen ø”. Og det blev han.
f) Fra aktivitetsgruppen. Endnu har ingen meldt sig til at hjælpe gruppen med
vinterens arrangementer. Bestyrelsen vil holde fast i, at vi skal have en fest, en
seniormiddag og et andespil. Vi hjælper også gerne med.
2. Den kommende periode
a) Næste borgermøde er fastlagt til tirsdag d. 9/11.
b) Med udgangspunkt i foreningens formålsparagraffer skal det afdækkes, hvad der
forventes, at bestyrelsen tager sig af, samt hvilke kompetencer bestyrelsen har.
Desuden skal vi have samlet argumenter for anvendelse af området ved radaren
til nye overnatningsmuligheder.
På mødet vil der også blive orienteret om emner bestyrelsen har arbejdet med i
perioden. Under eventuelt vil der blive mulighed for at lufte, hvad man har på
hjertet. Se opslag med mødets ”dagsorden”.
3. Økonomi, herunder ansøgninger om forbrug (ex. Kurser)
Foreningens økonomi balancerer, dog ønsker vi at kigge nærmere på
Anholtpostens økonomi, bl.a. fordi store portoudgifter tynger vedrørende de
udenøes medlemmer. Dette drøfter vi ved næste møde.
4. Næste møde fastlægges til onsdag d. 10/11, 16 – 18 hos Inge
5. Eventuelt
Hvornår mon der gives svar på kystsikringsansøgningen?
Hvornår skal vi have besøg fra udviklingsafdelingen?
28/10 2010, referent Jette

