Referat af bestyrelsesmøde 16. august 2012 på brandstationen
Beslutninger skrevet med fed. Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af 29/5.
2. Godkendelse af dagsorden 16/8.
3. Dispensation til ”plukning” og plantning af hjælme inden for strandbeskyttelseslinjen lanngs Nordkystvejen
på Anholt, Naturstyrelsen pr. 18/7-12. Klagefrist udløber 15/8.
4. Kystsikring, herunder orientering efter sommerens generalforsamlinger.
5. Natura2000 høringsfrist 31/8.
6. Lægesituationen.
7. Situationen omkring Statoil.
8. Planlægning: formandsberetning i næste Anholt-Post, andet?
9. Farvel til Palle, goddag til Dennis, ny kasserer?
10. Evt.
11. Næste møde.

Ad 1

godkendt

Ad 2

Følgende punkter blev tilføjet:
Pkt. 10 Første udkast til sejlplan 2013, bemærkninger?
Pkt. 11 Sammenslutningen af Danske Småøers forslag om fri fragt til medlemsøerne

Ad 3

Der er ikke indkommet indsigelser og der er derfor mulighed for at lave et pænt PR arrangement med
deltagelse af de frivillige hænder der kan trommes sammen. Kommunen vil gerne deltage med
borgmesteren i spidsen.
Digeklitten er opbygget af 9.000 m³ og foran den er der lagt 3.000 m³ fint anholtsand.
Formålet med PR arrangementet er at vise, at vi gerne vil bidrage med det vi kan, at vi gerne vil have
at klitten bliver stående og at signalet til den verden vi gerne vil have i tale bliver sendt med de bedste
intentioner.
Afventer en dato hvor borgmesteren kan deltage i arrangementet.

./. Ad 4

På grundejerforeningens generalforsamling 7/7 redegjorde Liselotte for tilbuddet fra DHI (Dansk
Hydraulisk Institut), jfr. referat af 29/5. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at bruge op
til kr. 30.000,- i samarbejde med borgerforeningen og under forudsætning af, at borgerforeningen
ydede bidrag på lige fod. Dette skal ses i forlængelse af det brev, de to foreninger har sendt til
Norddjurs Kommune, jfr. referat af 29/5 og vedhæftet dette referat.
Jan Petersen arbejder videre med Naturstyrelsen og Kystdirektoratet og deltager i arrangementet
med plantning af hjælme.

Ad 5 Vi laver opslag om høringsfristen. Udkastet til handleplanen for Anholt kan ses i bilag 6 i dette link:
http://norddjurs.dk/%c3%85bne-dagsordener.4803.aspx?recordid4803=1303

godkendt 24/8-12

Ad 6

Vi forsøger at få kontakt med regionen og laver opslag, dersom de har relevant information. Der er
efterfølgende modtaget meddelelse fra regionen om at ny læge tiltræder i løbet af efteråret. Poul
Heiselberg bliver indtil da.

Ad 7

Så vidt vi er orienteret er Statoil parat til at rydde op efter sig, betinget af at de ligger på lejet grund. Vi
er ikke klar over om der påhviler forsyningspligt og hvem den i givet fald ligger hos, men Jan Petersen
vil undersøge om der kan hægtes en forsyningspligt på nogen. Emnet skal følges op på kommende
kontaktudvalgsmøde.

Ad 8

Formandsberetningen og indkaldelse til generalforsamling skal med i julenummeret. Dennis er ikke
helt klar på hvad arbejdet i redaktionen indebærer, men er parat til at yde en indsats. Vi beder
redaktionen om at orientere om arbejdet, samt tage stilling til hvor mange personer der er behov for i
redaktionen.

Ad 9

Liselotte takkede Palle for sin sobre og ærlige indsats igennem årene og ønskede Dennis velkommen
som 1. suppleant. Dennis er på valg til næste generalforsamling sammen med Sanne og Nete. Sanne
tiltræder som kasserer.

Ad 10

Ugerne 27-32, inkl. kunne vi godt tænke os en kortere liggetid i Grenaa, f.eks. 1½ time i stedet for de
nuværende 2 timer.

Ad 11

I Norge og Sverige er der truffet beslutning om at færgen er øboeres landevej og at fragt derfor skal
være gratis. Der er uenighed i bestyrelsen om hvorvidt det for vores vedkommende vil være en
entydig fordel. Hvis det kommer i forslag for Anholts vedkommende kræver det en dybere drøftelse.
På øer med fiskeri kan hjemmehørende både få lempelser i forbindelse med kvoter. Forudsætningen
er at fangsten forarbejdes på stedet.

Ad 12

Intet

Ad 13

Vi håber at få tid til et møde med Jan Petersen i forbindelse med PR-arrangementet med hjælme.
Referent: Nete

godkendt 24/8-12

