Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. oktober 2011.
Fremmødt: Alle.
Kystsikring
Kommunen er ved at få udarbejdet licitationsmateriale til varetagelse af sandfodringen. Det er en
tidskrævende proces, men arbejdet skal ud i licitation så vi må tålmodigt vente. Vi sender løbende
billeder til kommunen der viser udviklingen på nordkysten.
Miljø- og Teknikdirektør Anders Brinch Larsen fra kommunen samt Henrik Knuth-Winterfeldt,
Grundejerforeningen, forfølger en idé om at lave et projekt der går ud på at retablere et rev. Det er
også et langt sejt træk, men udover at der i EU-regi findes midler at søge til den type projekter har
emnet bred interesse fra såvel Grundejerforeningen som kommunen og os. Vi vil bl.a. kontakte
Småøernes Aktionsgruppe og undersøge muligheder for finansiering.
Aktiviteter igennem oktober kvartal
Seniormiddag 11/11 kl. 18.00 på Anholt Kro.
Borgermøde 18/11 kl. 18.00 i forsamlingshuset.
Andespil 4/12 kl. 14.00 i forsamlingshuset.
Kontingentrestancer
Vi laver en høflig forespørgsel med frimærke for at sikre at så mange som muligt fastholdes som
medlemmer.
Havmølleparken
Vi forespørger DONG Energy om nattebelysningen af parken samt effekten heraf set fra øen.
Møde med repræsentanter fra Region Midt
Den 25. oktober kom formand samt næstformand for regionsrådets udvalg vedrørende Primær
Sundhed og Kommunesamarbejde samt et par embedsmænd fra Region Midt på et besøg pr. fly. De
var interesserede i en snak om lægesituationen og en lokal vurdering af sagen. Øens beredskab blev
forevist og vi havde en sober og fordomsfri samtale. Det er vor klare opfattelse at der hersker stor
opbakning i Regionen om at sikre en læge på øen. Seneste stillingsopslag har ansøgningsfrist 21/11.
Lukning af de offentlige toiletter
Det lader til at problemet med at åbne døren igen er et teknisk af slagsen som vil blive løst så hurtigt
som muligt.
Eventuelt
Intet
Næste møde den 23. november 2011 kl. 19.00.
Referent: Nete
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