Referat af bestyrelsesmøde 21. november 2012 kl. 19.00 på turistkontoret
Beslutninger skrevet med fed. Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkendelse af referat af 16/8.
Godkendelse af dagsorden 21/11.
Kystsikring, herunder orientering efter følgegruppens første møde 13/11.
PR begivenhed med plukning og plantning af hjælme, - næste skridt?
Udlejning og priser på bord/bænkesæt, stole m.v.
Færgefartsudvalgsmøde 22/11.
Lægesituationen.
Statoil-situationen, hvordan kommer vi på forkant?
Formandsberetning i elektronisk form, generalforsamlingsdato.
Entydige retningslinjer angående medlemskab for nytilflyttede, samt drøftelse af evt. trykkeriskift ønskes fra
redaktionen af Anholt-Posten.
Andespil 2/12, planlægning.
Orientering fra voksen- og plejeudvalget vedrørende hjemmeplejen.
Evt.
Næste møde.

Ad 1

godkendt

Ad 2

godkendt

Ad 3

Kystsikring, herunder orientering efter følgegruppens første møde 13/11

./.

Der var god stemning på det første møde. Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør, præciserede at
kommunen tager ansvar og vil medvirke til en fornuftig løsning. Der var krav og ønsker om direkte
formidling og orientering. Mødereferatet vedhæftet.

./.

status på processen samt referat af følgegruppens første møde vedhæftet. Vi skal understrege, at
spørgsmål eller input til arbejdet kan rettes til Anders Blæsbjerg Baun, fuldmægt i
direktionssekretariatet i Norddjurs kommune, enten på mail abb@norddjurs.dk eller på telefon
4012 4854.
Uanset hvad man ellers kan mene om det fine sand vi har omkring vores ø, er det dog bedre at det
ligger foran den ”nye” digeklit, end at det bliver sejlet ud på en klapplads. Så derfor arbejder Kronos i
øjeblikket med at få sandet fra havnehullet pumpet ud på Nordstrand.

Ad 4

PR begivenhed med plukning og plantning af hjælme, - næste skridt?
Tilladelsen er gældende i tre år frem til 18/7 2015 og der er ingen grund til at forcere udnyttelsen. For
at få mest mulig pr-værdi ud af en begivenhed, skal den tages i brug når der er regulært brug for det.

Ad 5

Udlejning og priser på bord/bænkesæt, stole m.v.
Der er ca 80 klapstole af træ, som udelukkende er til indendørs brug. En stol koster kr. 5,- pr.
arrangement. Aftale om afhentning og tilbagelevering samt betaling laves med Berit.
Der er 5 bord/bænkesæt, som har fast standplads bagved skolen. Derfor må skolen frit gøre brug af
dem. Et bord/bænkesæt koster kr. 25,- pr. arrangement og sættene må bruges inden- såvel som
udendørs. Aftale om afhentning og tilbagelevering samt betaling laves med Berit.
Berit er bord/bænk- og stoleformand, så hvis man ønsker at leje det ene eller det andet henvender
man sig til Berit på mail beritrosendal@hotmail.com eller på telefon 2224 8782 eller 8631 9113 og
træffer den fornødne aftale.
Godkendt 3/12-12

Ad 6

Færgefartsudvalgsmøde 22/11
På færgefartsudvalgsmødet 22/11 kommer en henvendelse fra en ikke-fastboende om ligestilling med
fastboende med hensyn til bil- og personbefordring.
Bestyrelsen har den holdning, at man skal have folkeregisteradresse på øen, for at få de fordele det
indebærer.

Ad 7

Lægesituationen
Ifølge Region Midt skulle det nu være ganske vist at Anders Fjendbo starter som ø-læge på Anholt 1.
januar 2013. Anders kommer fra en stilling som overlæge på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Ad 8

Statoil-situationen, hvordan kommer vi på forkant?
Situationen omkring Statoil er uændret: Vi husker at få den på kontaktudvalgsmødedagsordenen til
foråret og Liselotte mailer til Jan Pedersen for at sikre, at emnet ikke bliver glemt.

Ad 9

Formandsberetning i elektronisk form, generalforsamlingsdato
formandsberetningen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, der ifølge
vedtægterne skal varsles med 4 uger. Generalforsamlingen fastsættes til 24. februar 2013 kl. 14.00 i
forsamlingshuset og dermed skal indkaldelse og beretning opsættes senest lørdag den 26. januar
2013.

Ad 10

Entydige retningslinjer angående medlemskab for nytilflyttede, samt drøftelse af evt. trykkeriskift
ønskes fra redaktionen af Anholt-Posten
Det er kalenderåret der gælder og det vil sige, at flytter man hertil f.eks. 6/8 vil man få AnholtPostens efterårs- og julenummer gratis. Tilflytning vil sige at man har sin folkeregisteradresse på
øen og dermed kan man blive aktivt medlem af foreningen og dermed få adgang til
generalforsamlingen. Da der kan herske tvivl om netop adresseforhold, bør vi tage forholdsregler
ved generalforsamlingens start, således at ingen kommer til at spilde unødig tid.
Redaktionen synes at trykkeriet Johnsen Offset er dyr. Den har frie hænder til at indhente alternative
tilbud.

Ad 11

Andespil 2/12, planlægning
Vi møder kl. 12.30 i forsamlingshuset, Signe laver opslag og selve andespillet begynder kl. 14.00.
Dennis råber op, Sanne kontrollerer. Signe og Liselotte deler gevinster ud. Det undersøges om der er
udarbejdet drejebog. Hvis ikke, udarbejdes en sådan med udgangspunkt i den aktuelle situation.

Ad 12

Orientering fra voksen- og plejeudvalget vedrørende hjemmeplejen
Udvalget konstaterer at hjemmeplejen på Anholt er dyr, at man ikke råder over en tredje person til
afløsning i sygdom, under barsel m.m. og at man har boligproblemer for afløsere. Man lufter
besparelsesmuligheder og ser f.eks. på muligheden for at ansætte ikke-faglærte i afløserstillinger.
Vi har taget orienteringen til efterretning og afventer sagens gang. Som udgangspunkt vil vi arbejde
på at fastholde de fag, der er på øen.

Ad 13

intet

Ad 14

Næste møde er mandag 7. januar 2013 kl. 19.30 på brandstationen.
Referent: Nete

Godkendt 3/12-12

