Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011.
Fremmødt: Alle.
Kystsikring
Efter at have sendt billeder og beskrivelse af hvordan kysterosionen har udviklet sig henover året
har Jan Petersen truffet en såkaldt borgmesterafgørelse som har udmøntet sig i at de første 1.000 ³
sand er ved at blive lagt ud. Dette skal ses som udtryk for hvor alvorlig man bedømmer situationen
til at være. Man er i kommunen ved at hyre et eksternt firma der skal udarbejde licitationsmateriale
vedrørende strandfodringen, men i erkendelse af at det vil tage lang tid før man endelig står med et
firma der kan komme i gang med selve strandfodringen skønnede Jan Petersen at en
borgmesterafgørelse her og nu var nødvendig.
På kontaktudvalgsmødet i april nævnte kommunens repræsentanter at de ville forsøge at få kontakt
til de rigtige personer i EU som ville kunne hjælpe med at søge midler f.eks. til genopretning af rev.
Vi ved at Grundejerforeningen deler vores bekymring over situationen og det ved kommunen også.
Hvor langt er man kommet og hvad kan vi bidrage med?
Fiber til øen
En forespørgsel til borgmesterkontoret om sagens udvikling pr. ultimo september er foreløbig ikke
besvaret, men sagen er ikke og vil ikke blive glemt.
Fællesmøde med Grundejerforeningen
Grundejerforeningens bestyrelse er ikke fuldtallig på øen i efterårsferien, men de medlemmer der er
her vil gerne deltage i et fællesmøde med bestyrelsen. Dato er endnu ikke fastlagt.
Plejegruppen
Borgermødet 13/9 var et godt møde. Behovet for at kunne fastholde øboere længst muligt på øen er
fuldt forståeligt og meget naturligt. OK Fonden har i samarbejde med plejegruppen udarbejdet en
rapport og gruppen søger nu igen penge til fase 2 (se endvidere Anholt-Posten).
Forslag om lukning af biblioteket og de offentlige toiletter
Besparelsesforslaget vedrørende biblioteket er frafaldet. Lukningen af de offentlige toiletter ved
forsamlingshuset kræver et par linjer fra bestyrelsen der anskueliggør at lukningen vil medføre en
serviceforringelse.
Årligt møde med færgefartsudvalget og efterfølgende borgermøde 6/10
Vi er meget tilfredse med sagsbehandlingen angående fartplanen og muligheden for at alle borgere
kan se udkastet inden mødet. Vi er også fokuseret på at sikre stadig serviceforbedring.
Henvendelse fra Anders Rytter angående offentlig adgang til fyret
Det blev oplyst at henvendelsen er optaget i det kommende nummer af Anholt-Posten. Vi vil
bemærke os kommentarer til brevet og tage emnet op på førstkommende borgermøde.
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Eventuelt
Der er modtaget en rapport fra Småøernes Erhvervsudviklingscenter (SEUC). Rapporten ligger ikke
på nettet. Der er modtaget to eksemplarer der kan udlånes ved henvendelse på turistkontoret.
RenoDjurs spørger om en genbrugscontainer på containerpladsen ville kunne opfattes som en
konkurrent til loppemarkeder. Vi vurderer at der er plads til begge dele.
Næste skridt i relation til besparelser og elektronisk kommunikation bliver at Anholt-Posten sendes
elektronisk, i tråd med generalforsamlingsbeslutningen fra 31/1-11.
Der er i skrivende stund 23 fastboende og 130 udenøs der ikke har betalt kontingent.
Næste møde den 26. oktober 2011 kl. 19.30.
Referent: Nete
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