Referat af bestyrelsesmøde 29. maj 2012 på brandstationen
Beslutninger skrevet med fed. Dagsorden:
Der blev ikke udsendt dagsorden.

1. BlivØbo arrangement afholdt på Store Torv i Århus, lørdag 12. maj.
Palle tog afsted i ensom majestæt, men havde en hyggelig dag. Endelave og Tunø havde gjort rigtig meget ud
af emnet: mange øboer, musikere, bannere – meget livligt. Alle øer i jyllands-gruppen var repræsenteret
med bosætningsudvalg og brochurer. Palle har ikke set nogen egentlig rapport over arrangementerne, som
følges op af en ”besøg en ø-dag” planlagt til den 9/6. Den dag sejler Anholtfærgen ikke. Til gengæld sejler
den både fredag 8/6 og søndag 10/6. Palle fik ikke nogle konkrete henvendelser om bosætning på Anholt og
et besøg i den sammenhæng.
Bestyrelsen takkede Palle for indsatsen.
Efterfølgende har vi fået oplyst at ”besøg-en-ø-dag” generelt gik godt: et sted kom 200 besøgende, hvoraf 10
var meget interesserede og én ville slet ikke hjem igen!

2. energinet.dk informationsmøde mandag 14. maj
Der deltog 19 personer og mødet var faktisk rigtig informativt. Jan Havsager, Thomas Kvarts og Poul
Damgaard fra energinet.dk og Asger Jensen fra DONG Energy. Alle fortalte meget engageret og med slet
skjult stolthed om projektet. Man forventer at koble søelkablet til øen i 2014.

3. Ren Dag lørdag 19. maj
Det blev en helt fornøjelig dag med ca. 35 deltagere, dejligt vejr og Mortens traktor gjorde stor lykke. Efter et
par timers ihærdig samlen mødtes vi i skolegården og fik pølser og brød med hele tilbehøret til. Ideen er for
så vidt ganske udmærket, vi har et par evalueringsbemærkninger:
Opslagene skal være store og iøjnefaldende (stærke farver, store bogstaver)
2 traktorer vil være optimalt
Omkostningerne er til at leve med hvis man er et par stykker til at dele dem, som i øjeblikket
Grundejerforening og Borgerforening
Konklusionen er at arrangementet lever videre og datoen skal fastlægges så den kan indgå i AnholtPostens forårsnummer.
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4. Erhvervsmøde mandag 21. maj
Mødet strakte sig over hele dagen, fra kl. 8.00-21.00 med personlig vejledning af en erhvervskonsulent,
middag og net-working og til sidst et oplæg ved Klaus Hall fra Væksthus Midtjylland. Erhvervsdrivende havde
mulighed for at deltage og flere tog imod tilbuddene.

5. Natura2000 møde 31. maj
Der deltog 14 personer og Anette Limborg Madsen og Heidi Jensen fra kommunens Natur& Miljø afdeling fik
tydeliggjort at selvom der bruges mange ord i planerne, er det ikke så drastisk som det lyder. Der er nu
høringsfrist frem til 31. august og planerne for Anholt kan ses her:
Udkastet til handleplanen for Anholt kan ses i bilag 6 i dette link: http://norddjurs.dk/%c3%85bnedagsordener.4803.aspx?recordid4803=1303

6. Erhvervsprojekt på småøerne i regi af Småøernes Aktionsgruppe
Projektet er skåret over samme læst som Energigruppen: man skal være mindst 4 personer og man skal
deltage i diverse konferencer og der skal laves en afsluttende rapport. Vi sætter opslaget op og ser om der
kommer reaktioner.

7. Kystsikring
Vi har kontaktet DHI (Dansk Hydraulisk Institut) med forespørgsel om tilbud på undersøgelse af de
eksisterende forhold og fremtidige muligheder. DHI arbejder typisk som specialkonsulent indenfor emner
relateret til vand, eksempelvis analyse af kystprocesser og analyse af alternative metoder til kystsikring,
hvorimod DHI ikke har tilladelse til at udarbejde detailprojekter for kystsikring.
Grundejerforeningen og Borgerforeningen har sammen lavet et brev til Norddjurs Kommune hvori man
tilkendegiver, at man er meget interesseret i at deltage i det udvalg eller den arbejdsgruppe, som skal tage
stilling til den fremtidige kystsikring. De to foreninger vil i givet fald være repræsenterede på
formandsniveau.

8. Statoil
Har proklameret at de vil bringe deres anlæg på havnen til ophør når søelkablet bliver koblet til. Ifølge
energinet.dk sker det i 2014. Havnen, kommunen og øen bør forholde sig til den situation inden den opstår.

Referent: Nete
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