Møde Anholt Borgerforening, onsdag d. 19.01 2011
1. Siden sidst
a) Energimøde 6/1 → borgermøde 3/2, Polle m.fl.
Orientering om indhold af energimødet 6/1. 21.-22. januar deltager Carsten, Niels og
Polle i møde bl.a. vedr. solceller. Borgermødet 3/2 har til formål at lodde stemningen
om grøn energi. Se særligt opslag.
b) Sup. ref. af færgefartsmøde hvor DONG deltog, Lotte
Her blev der orienteret om havvindmølleparkens indflydelse på færgens sejltid, idet de
skal sejle syd om møllerne og må ikke sejle imellem dem. Færgen vil opnå erstatning
for meromkostninger. Der blev også drøftet kablets ilandføring. Placering af evt.
transformerstation. - Bestyrelsen drøftede om der her er mulighed for at tænke
kystsikring ind.
c) Turistkontoret, Inge
Vi er orienteret og vi vil ikke blande os i sagen, medmindre de involverede parter
ønsker det.
d) Forklaring af trykkeomkostninger vedr. Anholtposten
Palle forklarede på eksemplarisk pædagogisk vis, hvorledes trykkeudgifterne
fremkommer.
e) Julebrev fra Jørgen Fischer post DK, ny filialchef Birgit Højrup
f) Velkomstfolder.
Kort orientering af gruppens arbejde og planer for gennemførelsen. Der vendes
tilbage, når der foreligger noget konkret.
g) Økonomiske aftaler med flaglauget
Flagning er nu helt ude af borgerforeningens hænder. Lauget kan dog søge tilskud til
materialer, som hører til deres virke.
2. Den kommende periode
a) Generalforsamlingen 2011, dato?
Vi besluttede at afholde generalforsamling mandag d. 31/1, kl. 19 og
håber på opbakning hertil af vore medlemmer. Vi har foretaget denne flytning, for at
give plads til en glædelig begivenhed, nemlig præsteindsættelsen. Menighedsrådet
beklager, at de har annonceret brug af Forsamlingshuset, inden borgerforeningens
bestyrelse havde fastsat en ny dato. Det har skabt forundring hos nogle af
borgerforeningens medlemmer.
b) Drøftelse af generalforsamlingspunkterne.
Opgaverne blev fordelt.
3. Økonomi, Palle fremlagde en råskitse til regnskabet 2010
4. Eventuelt
Det gamle Ø – kort fra 2010 gælder stadig og indtil et nyt udsendes.
20/1 2011, referent Jette

