Referat af møde Anholt Borgerforening, onsdag d. 10/11 2010
Tilstede: Palle, Ulrik, Signe, Lotte, Jette
1. Siden sidst
a) Evaluering Borgermøde.
16 fremmødte udover 4 fra bestyrelsen. Forskellige opfattelser i bestyrelsen af tonen på mødet.
Spørgsmålet til punkt 1, forventninger, var meget bredt formuleret og svarene ligeledes brede.
Indholdsmæssigt har vi noteret os følgende: Der ønskes flere borgermøder. Bestyrelsen skal ikke
være udfarende og visionær, men folk skal kunne henvende sig vedrørende sager af principiel
karakter. Bestyrelsen skal altid inddrage relevante personer, ved belysning af en sag. Vigtig at
inddrage folk udefra som bringer viden frem på borgermøder. Nedsættelse af grupper og de skal
være åbne. ( i flg. Referat 31/3 og 26/5 er dette allerede udmeldt). Breve til bestyrelsen forventes
besvaret. Forslag til sejlplan ønskes udleveret inden borgermøde med færgefarten. Skal
formålsparagraffen modernisere.
Vedr. punkt 2 : radarområdet. Der fremkom ikke svar på spørgsmålet. Måske skulle vi have brugt
eksisterende baggrundsmateriale og orienteret bedre. Vi har besluttet, at spørgsmålet vendes på et
kommende borgermøde med udviklingsafdelingen. Ligeledes drøftede vi, at en fortsættelse af ”
værdsæt Anholt” med en konsulent udefra som sidst, og hvor alle borgere deltager, kunne være en
god ide.
Vedr. punk 3 orientering fra bestyrelsen: Der blev blot levnet 10 minutter til ”nyt fra
borgerforeningen”, samt hvad deltagerne havde på hjertet. Heldigvis gav de fleste fremmødte os 20
minutter ekstra. Tak.
b) Flaglaug, hvem? + hvilken aftale + flagning ved fødselsdage (jvf debat på sidste møde)
Et flaglaug er dannet, med Jan Sørensen som formand. Flagliste og flag er overdraget. Flaglauget
sørger selv for information. Se efter opslag.
c) Sejlplan. Vi har indsendt kommentarer, Abildschou har ikke køreplanen helt klar. Der er

færgefartsudvalgsmøde 12/11. Lotte vil orientere om resultatet.
d) Seniormiddag , ca. 25 tilmeldte. Karen står alene med opgaven. Ulrik og Jette kan hjælpe.
e) Referat af møde med borgmester 11/10. Dele heraf oplæst ved borgermødet 9/11. Resten er der
orienteret om på borgermødet. Øvrige mødedeltagere (ved mødet 11/10) kan få tilsendt referat af
det punkt de deltog i, ved henvendelse til Jette.
2. Den kommende periode
a) Leder Anholtposten dec. 2010, Jette laver oplæg til godkendelse i bestyrelsen.
b) Nyt fra Anholt Borgerforening.Jette laver oplæg til godkendelse i bestyrelsen.
c) Fastlæggelse af generalforsamlingsdato. Planlægges afholdt til slutningen af januar/ starten af
februar. Se opslag
d Julefrokost i bestyrelsen. Måske afholdes den.
3. Økonomi
Udgifter og indtægter Anholtposten til dato, evt. budget for 2011. Palle redegjorde for økonomien.
M.h.t. 2011. Det tilstræbes, at alle numre bliver på max. 32 sider, dog kan sommernummeret øges
til et sideantal deleligt med 8.
4. Næste møde, fastlægges pr. mail.
5. Eventuelt, intet.
Referent 12. november 2010, Jette

