Referat af bestyrelsesmøde 19. april 2012 på brandstationen
Beslutninger er skrevet med fed. Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 15/3 og 3/4.
2. Godkendelse af dagsorden 19/4.
3. Referat af kontaktudvalgsmøde. Gennemgang hvis det er fremkommet, herunder naturligvis også næste
skridt i kystsikringen.
4. Borgermøde om Natura2000 foreslås til en torsdag i maj efter 15/5, ifølge Annette Limborg Madsen, biolog i
Teknik og Miljø, Norddjurs Kommune.
5. Borgermøde om anlæg af sø-elkablet fra havmølleparken. Energinet.dk planlægger et besøg på øen 14-15/5
desangående.
6. Næste færgefartsmøde 1/5.
7. Bosætning med Sammenslutningen af Danske Småøer, orientering fra Palle.
8. Orientering om samarbejdet med Grundejerforeningen, herunder Ren Dag.
9. Evt.
10. Næste møde

Ad 1

Godkendelse af referat fra 15/3 og 3/4
Godkendt.

Ad 2

Godkendelse af dagsorden 19/4.
Godkendt med tilføjelse af behov for uddybning af referater. Dagsorden skal fremgå af referatet, så
medlemmerne kan se og forstå sammenhænge.

Ad 3

Referat af kontaktudvalgsmødet 29/3: gennemgang hvis det er fremkommet, herunder naturligvis
også næste skridt i kystsikringen.
Referatet forelå til godkendelse og der var følgende bemærkninger:
2. kystsikring – seneste udvikling:
Formand Jan Petersen orienterede om sagen.
Norddjurs Kommune vil rette henvendelse til Kystdirektoratet for at finde ud af, om de har ændret
deres anbefaling ift. Metode til kystsikring på Anholt.
Norddjurs Kommune udarbejder brev til Folketingets ø-kontaktudvalg vedr. en langsigtet løsning, hvor
sikringen af Anholt Havn er fremtrædende. Samtidig anmodes der om foretræde for udvalget.
Derudover vil det blive politisk indstillet, at der forsøges nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe
med repræsentanter fra Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Indenrigs- og økonomiministeriet,
Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, Norddjurs Kommune, Anholt Havn, Anholt Campingplads og
Anholt Borgerforening.
Anholt Borgerforening er meget interesseret i at være med i en bredt sammensat arbejdsgruppe.
Når den politiske indstilling er behandlet og resultatet foreligger, vil vi tage skridt til at
sammensætte en konstruktivt arbejdende gruppe på øen, der kan bidrage til arbejdet.
For øboerne er kystsikringsproblematikken meget vigtig. Vi må påtage os en ”terrier-rolle”, så der hele
tiden sker en påmindelse om sagen og dens betydning.
Godkendt 27/4-12

8. Orientering fra pleje- og aktiviTETsgruppen på Anholt
Det er absolut en aktiv gruppe, men aktivist er nok lige i overkanten. Gruppens navn er Pleje- og
Aktivitetsgruppen.
Sidste sætning synes vi bør lyde: ”Det er aftalt med Norddjurs Kommune at samarbejdet fortsætter.”
9. Offentlige toiletter i byen.
Det fremgår ikke specifikt af referatet at de offentlige toiletter er aflåst mellem uge 39 og uge 13. Af
bilagsmaterialet kan man måske selv konkludere dette.
Vi finder det afgørende at Teknik og drift, Laust Hedegaard, taler med de folk der er ansat til at passe
opgaven nu. Det kan ikke afvises at de måske selv ville være interesserede i at indgå i en
selvforvaltende løsning.
Når dette er klarlagt kan man henvende sig til forsamlingshusets bestyrelse.
Det fremgår ikke hvem der evt. tager kontakt til forsamlingshusets bestyrelse. Henvendelse bør efter
vores opfattelse først foretages når de allerede ansatte har haft mulighed for at forholde sig til
opgaven.

Ad 4

Borgermøde om Natura2000 foreslås til en torsdag i maj efter 15/5, ifølge Annette Limborg Madsen,
biolog i Teknik og Miljø, Norddjurs Kommune.
Vi har undersøgt hvornår forsamlingshuset er ledigt og foreslår 31/5 kl. 19.30. Samtidig skal vi bede
om at såvel opslag som evt. materiale til udlevering eller gennemgang er rimeligt detaljeret og
beskrivende.

Ad 5

Borgermøde om placering af elkabel fra havmølleparken. Energinet.dk planlægger et besøg på øen 1415/5 desangående.
Jan Havsager, energinet.dk, skriver bl.a.:
Vores projekt til etablering af et nyt elkabel fra havmølleparken til Anholt er nu kommet så langt, at vi
er ved at have fundet frem til en måde at placere kablet på. Når vi kommer lidt tættere på 14/5 kan
jeg sende informationsmateriale til jer, f.eks. kort med skitser og oplysninger om hvordan
anlægsarbejdet tænkes udført.
Forsamlingshuset er reserveret 14/5 og vi meddeler Jan Havsager at opslag samt
informationsmaterialer kan fremsendes så snart de er klar.

Ad 6

Næste færgefartsmøde 1/5-12. Emner til dagsorden herfra:
Der er modtaget henvendelser fra borgere på øen angående udseendet omkring Ricos Kaffebar. Det
er bekymrende at tendensen til rod og usoigneret udseende tilsyneladende griber om sig.
Dobbelttur 2. påskedag kan ikke afskaffes. Hvornår blev det lavet om?
Emnerne kan kun blive drøftet under evt. på mødet, idet dagsorden er udsendt.
Godkendt 27/4-12

Ad 7

Bosætning med Sammenslutningen af Danske Småøer, orientering fra Palle.
Til trods for udtalt interesse for Sammenslutningens bosætningsprojekt er der ikke kommet nogen
henvendelser fra folk, der vil bidrage aktivt. Anholt hører til Jyllands-gruppen og der holdes
kampagnedag på Store Torv i Århus lørdag den 12. maj. Som tovholder vil Palle gerne tage af sted (når
blot hans arbejdsplads fungerer alligevel), men han ville da gerne have lidt hjælp.
Kunne man gøre brug af anholtere bosiddende i Århus?

Ad 8

Orientering om samarbejdet med Grundejerforeningen, herunder Ren Dag
På vores fællesmøde i efterårsferien besluttede vi at afholde Ren Dag den 19/5. Vi starter kl. 11.00
og hører hvor mange bestyrelsesmedlemmer fra Grundejerforeningen, der er på øen den dag. Nete
spørger Jette Hansen om der er lavet en drejebog over Ren Dag.
Der bliver brug for hænder til det praktiske arbejde.
Det er aftalt at samarbejdet med Grundejerforeningen ligger på formandsniveau. Ulla Beck og
Liselotte Arentz Sørensen sørger for at den nødvendige kommunikation kommer ud til de respektive
bestyrelsesmedlemmer.

Ad 9

Evt.
Der er modtaget henvendelse fra Lene Helbo Bachmann, erhvervskonsulent, Udviklingsområdet,
Norddjurs Kommune. Hun har fremsat ønske om et erhvervsarrangement mandag den 21/5.
Arrangementet tilbyder vejledning for virksomheder, erhvervsdrivende og iværksættere enkeltvis og i
et fælles møde.
Der er deltagelse fra erhvervskonsulent Lise Hanneslund fra StartVækst Norddjurs og Væksthus
Midtjylland, vokseværkskonsulent Sharon Wilkins, Norddjurs Erhverv samt erhvervskonsulten Lene
Bachmann, Norddjurs Erhverv.
Det vil være gratis at benytte sig af tilbuddene for alle med CVR-nr. samt for alle med
iværksætterplaner.
Da arrangementet falder lige efter konfirmation foreslår vi overnatning og mødedag henlagt til
Anholt Kro. Vi opsætter gerne opslag samt mangfoldiggør evt. materiale.

Ad 10

Næste møde.
Tirsdag 29/5 kl. 19.00 på brandstationen.

Referent: Nete

Godkendt 27/4-12

