Bestyrelsesmøde i Anholt Borgerforening onsdag den 9/3 2011.
Fraværende: Poul Anker Boisen.
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Ad 1

Dagsorden
Referat fra generalforsamlingen samt opsigelse fra Heiselberg
Kontaktudvalgsmøde 28/4 dagsordensforslag samt høringsfrist for Natura 2000
Leder til Anholt-Posten, nyt fra AB
Dronningebesøg 26/5
1811-orientering
Forsommermøde med Grundejerforeningen, Hold Anholt ren, Skt. Hans?
Indlæg til Anholt-Posten fra turistforeningen
Det fulde referat bilagt indkaldelse, regnskab samt forslag ophænges i kassen og lægges
ind på borgerforeningens side på www.anholt.dk Materialet sendes elektronisk til Nete som
også mailer Kirsten og beder om referatet elektronisk.
Heiselberg har opsagt stillingen til fratræden 1/9-11. Borgerforeningen vil kun sende signal
til Regionen om at vi gerne vil hjælpe med de ting der måtte ligge omkring en ø-læge. Vi
fokuserer på at hjælpe med nyansættelse og vil arbejde for at der til stadighed skal være
læge på øen.

Ad 2

Hovedpunkter plejer at være rundtur – spisning – møde. Dagsordensforslag i uprioriteret
rækkefølge:
• Besøget 26/5
• Kystsikring: hvor er vi i forløbet/penge/praktik
• Referat af 1811 arrangementet
• Udviklingsafdelingens aktiviteter: ”det gode liv” fra sommeren 2010 og senest
energimødet 3/2-11
Jette Kusk Simonsen meddeles vore uprioriterede ønsker og orienteres om borgermødet.
Vi indkalder til borgermøde 29/3 kl. 19.00 med to punkter: Natura 2000 og
kontaktudvalgsmødet. Til mødet inviteres kommunens Natura 2000-folk, som er på øen.

Ad 3

”Leder” er det forkerte ord, vi synes den skal omdøbes til ”Set og sket siden sidst” og den er
fri til redaktionens disposition. Borgerforeningen har ½ side med faktuelt siden sidst, f.eks.
møder, vigtige breve og lignende.

Ad 4

Detaljeplanlægning foregår i kommunen og de har fået vores forslag til besøgets indhold. Vi
kunne godt tænke os at komme med en passende opfordring til at gøre en alvorlig indsats
for at udnytte den enorme PR-værdi besøget indebærer. Færgelogistikken bakker vi 100%
op om; det er en helt enestående mulighed der her foreligger.

Ad 5

Invitationerne er sendt ud og den postomdelte A4-side kommer også i Anholt-Posten,
ligesom komiteens sekretær har lovet redaktionen at levere et udførligt referat af dagen
senest 28/3.

Ad 6

Det vil være absolut optimalt med et møde inden sommeren er over os, blot ikke St.
Bededagsferien.
”Hold Anholt Ren” foreslås afviklet 22/4 13-16. Liselotte kontakter grundejerforeningen og
kommunen med henblik på sponsering.
Hvis Skt. Hans skal være et borgerforeningsansvar skal vi sørge for at have Anholt-Poster
og indbetalingskort med!

Ad 7

Palle orienterede om turistforeningens indlæg til Anholt-Posten angående opsigelsen fra
menighedsrådet.

Næste møde: borgermøde 29/3-11 kl. 19.30 i forsamlingshuset
Agnethe Nørgaard
An/16-3-11

