Referat af Generalforsamling i Anholt Borgerforening mandag d. 31.januar 2011
Palle indledte med at bekendtgøre, at generalforsamlingen kun er for medlemmer, hvilket betød, at 4
måtte forlade forsamlingshuset.
Jette byder velkommen og forklarer at en enig bestyrelse har valgt at udsætte generalforsamlingen én dag
– fra d. 30/1 til d. 31/1, efter anmodning fra menighedsrådet, som blev nødt til at holde præsteindsættelse
d. 30/1. Indkaldelsen er således ikke helt efter forskrifterne, men bestyrelsen håber på forståelse fra
medlemmerne.
Bestyrelsen foreslår Lotte Wissum til dirigent – vedtages.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Kontingentfastsættelse
6. Valg
- Valg af bestyrelse
På valg er: for en 2 årig periode
Palle Dall Larsen, modtager genvalg
Jette Hansen, modtager ej genvalg
Hans Ulrik Møller (sup. For Niels Tøttrup), modtager ej genvalg
På valg er: for en etårig periode
Inge Johansson (sup. For Steffen Kjeldgaard), modtager ej genvalg
-

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor: for 2 år
På valg er Bent Rasmussen, modtager genvalg
Valg af revisor suppleant

7. Evt.
Lotte Wissum får ordet
Ad.1. Bestyrelsen foreslår Kirsten Østergaard som protokolfører – vedtaget.
Stemmetællere: Etly Stenberg, Jens Rosendal og Kurt Rasmussen

Lotte gør opmærksom på at generalforsamlingen ikke er lovlig indkaldt. Der er ingen indsigelser mod
dette og forsamlingen vedtager at fortsætte generalforsamlingen.
Ved valget skal opstilles 6 personer (heraf 2 suppleanter), da Inge ønsker at udtræde.
Ad.2. Formandens beretning v/ Jette
Tak fordi medlemmerne viste forståelse for BF´s beslutning om at udsætte generalforsamlingen til i
dag.
Dette er, som der står i vedtægterne, en formandsberetning. Jette havde gerne set en
bestyrelsesberetning udarbejdet i et samarbejde, men ingen ønskede at være med. Der vil undervejs
blive suppleret, når vi kommer til punkter, hvor nogle bestyrelsesmedlemmer har særlig indsigt.
Bestyrelsesåret startede nærmest tumultagtigt. En blandet flok med mange forskellige hensigter var
blevet valgt til at køre dette bestyrelses år. Det blev en svær start fordi udgangspunkterne for at
sidde i bestyrelsen var så forskellige. I starten oplevede Jette en del obstruktion. Det var svært at
finde mødedatoer og mails blev ikke besvaret. Ofte var det svært at mønstre en beslutningsdygtig
bestyrelse. Altså blot 4 medlemmer.
Siden generalforsamlingen er Steffen og Niels desværre trådt ud, suppleanterne Inge og Ulrik er trådt
ind, så flere gange har BF måttet ændre konstitueringen.
Ved hårdt arbejde kom BF dog langt om længe i gang. Dog var arbejdsopgaverne svære at fordele.
Jette har således også været sekretær ved de fleste bestyrelsesmøder. - Heldigvis var der stor
iderigdom, men det kneb med at få gang i arbejdet.
Trist afslutning på bestyrelsesåret, idet et bestyrelsesmedlem stregede i de opsatte dagsordenen
(”På valg er: for etårig periode, Inge Johansson”, er overstreget). Bestyrelsen har siden slut nov.
kendt den første udgave og alligevel ikke bragt uenigheden op på et bestyrelsesmøde. Hans Jørgen
Lassen blev kontaktet vedr. lovligheden i dette og i samråd med ham, er det disse ”overstregede”
dagsordener, der er lagt frem i dag
Jette har oplevet at øen er fremstået meget splittet. Det kan flere sociale aktiviteter sikkert hjælpe
på. Og det er her at aktivitetsudvalget kommer ind.
I løbet af foråret blev aktivitetsgruppen desværre ”punkteret”. Det blev svært at leve op til BF´s egne
formålsparagraffer. Efter sommeren kom der gang i aktivitetsgruppen igen. En meget stor tak til de
seje tøser Karen og Ulla. De har ved flere lejligheder bedt om hjælpere, men de er stadig alene om at
drive Anholts sociale liv. Og uden et socialt fællesskab kommer vi ikke langt. Så endnu en opfordring
til at hjælpe.
BF har holdt følgende borgermøder:
Juni: ø-råd og helhedsplaner + værdsæt Anholt
Lottes 5-6-7 år gamle tanke om et ø-råd var oppe at vende ved dette møde.

Dog nåede forsamlingen aldrig ind til substansen og fik drøftet det virkelige indhold. Et flertal
forkastede tanken. Ved samme møde blev der taget hul på arbejdet med helhedsplanen. Dette blev
efterfulgt af postkortskrivning. Disse kort vil danne baggrund for det videre arbejde, som
formodentlig tager sin start til foråret.
september: møde med færgefartsudvalget: sejlplan + besparelser
Igen et godt møde med en rigtig god dialog. Ingelise er dygtig til at lytte på vore ønsker og til at få
enderne til at hænge sammen.
november: forventninger til bestyrelsen
Her havde vi også en rigtig god debat, men Ikke så mange fremmødte.
Februar 2011: energimøde 3. februar, Jette opfordrer folk til at møde op.
Aktiviteter:
•

Forårsfest måtte desværre aflyses, men der har været afholdt seniormiddag og andespil
Mon der bliver en forårsfest 2011? - endnu engang opfordres til at hjælpe

•

Ren dag – BF har prøvet at få Anholt Grundejerforening aktive, men uden held

•

Sankt Hans – nu med højttaleranlæg, så alle kunne høre båltalen.

Møder med ”folk” udefra:
•

Post Danmark. Der er holdt 2 møder – intet afgjort.

•

Udviklingsafdelingen. Snak om helhedsplanen med udgangspunkt i postkort –
spørgeundersøgelse. Radarområdet blev diskuteret.
Der bliver formodentlig et borgermøde i foråret.

•

Færgefarten. God dialog, der holdes møder, når Inge Lise er på øen. I 2010 er holdt 3 møder.

•

Dags dato er der møde i ø-sammenslutningen, et af emnerne er færgerne. Borgmester og
kommunaldirektør deltager og vil fremføre nogle af vore synspunkter.

•

Anholt Grundejerforening. Hvad kan vi være fælles om?

•

Sundhedspolitikere i regionen

•

Borgermester og hans sekretærer: 1811 – udvalget, herunder evt. dronningebesøg.
Helikopterlandingsplads – status - intet besluttet. Kystsikring – vender Jette tilbage til.
Fremtidigt samarbejdsforum: mere senere. Problemer med handicaptoilet.

Arbejdspunkter/aktiviteter i bestyrelsen

Hvordan kommer BF mere ud til medlemmerne; lige nu har BF AP, Borgermøder og anholt.dk. BF har
drøftet at oprette mailgruppe som i Mortens forslag, men ingen ønskede at påtage sig opgaven.
I bestyrelsen har der været nedsat forskellige arbejdsgrupper. Ikke alle har haft overskud til at starte
arbejdet op, men det sker måske i det nye bestyrelses år.
Anholtposten har skiftet trykkeri og det er stadig et flot blad.
Flaglaug. Flagningen er nu helt ude af BF's hænder, men vi vil naturligvis punge ud hvis der mangler
maling, en vimpel osv. Tak til de gæve gutter, der påtog sig opgaven
Velkomstfolder. Palle, Ulrik og Jette i gang, men udvalget er åbent. Folderen skal indeholde praktiske
oplysninger til ny tilflyttere. Folderen afleveres personligt sammen med telefonnummer på
kontaktperson, som man kan ringe til hvis, man er i tvivl om noget som ny tilflytter. Folderen kunne
også ligge på hjemmesiden, som oplysning til folk, der tænker på at flytte til Anholt. Udvalget
forestiller sig at prøve folderen af hos forskellige folk på øen.
Samarbejdsforum – se udskrift fra byrådsmøde d. 4/1-11 i kassen på præstens plankeværk. Der blev
diskuteret strukturering af kontaktudvalg på Anholt. Man er enige om at holde fast i dette møde på
Anholt, én gang årligt i april-maj. Udvalget består af økonomiudvalgsmedlemmer. Der er møde sidst i
april 2011.
Handicaptoilet. BF har klaget over manglerne. P.g.a. sygemeldinger hos ansvarshavende har der ikke
været gang i sagerne. Men det kommer der nu.
Kystsikring. Lotte S. orienterer om at Grenaa havn har søgt penge hos kystdirektoratet, der er givet
mundtlig tilsagn om 1,6 mill.
Polle har været på kursus i ø-handlingsplaner.
Polle har været til møde i sammenslutningen af danske småøer. Der blev bl.a. diskuteret kystsikring
på Anholt og ø-færge-rapporten blev gennemgået.
Polle orienterer om energigruppen. Den består lige nu af Carsten, Niels Tøttrup og Polle. De har
deltaget i mange møder allerede, hvor der bl.a. er blevet snakket om ”Cradle to Cradle-tanken”.
Interesserede må gerne være med i gruppen. Husk det er på torsdag, at det første borgermøde om
emnet løber af stablen. Intentionen med mødet er at finde ud af, hvor vi kan sætte ind, hvad er der
basis for på Anholt?
Inge J. er BF´s repræsentant i turistforeningen. Der er intet at berette.
Jette slutter formandens beretning med at sige tak til aktivitetsudvalg, AP redaktion og bestyrelsen.
Kommentarer til formandens beretning
Lotte S.: Ø-rådet er ikke min kongstanke. Den opstod i en periode, hvor det var svært at tiltrække folk
til bestyrelsen. Jeg forlod nok ø-råds tanken som en af de første.

Morten A.: Undrer sig over, at Polle ikke nævnte elkablet til vindmølleparken.
Polle: Jeg ved ikke mere end det, der står i pressen.
Nete: Hvem er Kirsten Bjerg, som deltager i energimødet på torsdag.
Jette: Hun er i udviklingsafdelingen, har været her før og kender øen rigtig godt.
Formandens beretning er godkendt.
Ad.3 Regnskab v/Palle
Palle gennemgik tallene.
”Indtægter Plejegruppen”, er det tilskud plejegruppen har fået fra velfærdsministeriet.
En del af udgifterne: Fester, bankospil m.m, vedrører 2009, derfor er der stor forskel på 2009 og
2010.
Indtægter 2011 vedr. 2010 er bl.a. annonceindtægter i AP.
Anholtposten udgør en stor post
Palle forklarer, at der har været en del begyndervanskeligheder i forbindelse med nyt trykkeri, bla.
vedrørende portogrænser og sidetal.
Morten: 50.000,- er mange penge for en lille forening.
Jens: foreslår at AP sendes pr. mail til dem der gerne vil have det.
Palle: Men er der så bare ”fri handel”?
Nete: AP er vældig populær, men medlemstallet falder – det er skidt.
Palle: Tror at medlemstallet vil stige igen.
Bent: Vigtigt at dem der ikke betaler kontingent inden deadline d. 30/4, ikke får AP resten af året.
Jette: Påpeger at revisorer ikke er valgt til at være kritisk revisor, men bare til at sikre, at Palle ikke
stikker pengene i egen lomme.
Bent: Der er ”hul” mellem årene, som retter op på underskuddet, når sidste faktura er posteret.
Ad.4 Indkomne forslag
Karen Konge – forslag om ”Smilets Ø” (står på bagsiden af Mortens forslag)
Karen giver udtryk for at generalforsamling er ”lidt uheldig”, så derfor foreslår Karen, at vi arbejder
på at gøre Anholt til smilets ø. Karen læser op om hvad et smil kan gøre. Forslaget er en opfordring
og ikke til afstemning.

Morten Abildstrøm – forslag om at Anholt Borgerforening tager springet ud i den digitale tidsalder.
(se bilag)
Morten redegør for forslaget om at referater, indkaldelse til generalforsamling med bilag, Anholt
Posten m.v. sendes ud pr. mail til de medlemmer, som ønsker det. Det vil gøre møder mere effektive
og forberedte. Endvidere kunne man komme en del af al det ”fnidder-fnadder” til livs med mere
åbenhed. Dem der ønsker mail, kan i så fald aflevere deres mailadresse til BF.
Berit: God idé
Palle: Hvad så med resten? Dem der ikke har mail?
Morten: De kan fortsat læse i udhængsskabet og de andre steder.
Inge J.: God idé, men kan der være et tidsproblem med at få formandens beretning og regnskab
færdig 4 uger før – er det realistisk?
Jakob: 2 dage før er vel tids nok for beretning og økonomi.
Jette: 4 uger før er kun foreløbig dagsorden. Én uge inden generalforsamling sættes den endelige
dagsorden op og det kunne så være sammen med beretning og regnskab.
Nete: Forslagene vedrører ikke indkomne forslag.
Karen: Hvordan klarer bestyrelsen det administrative i det, hvis ingen vil være sekretær?
Jette: Man kunne som service også sende indkomne forslag ud pr. mail.
Ved håndsoprækning blev forslaget godkendt.
Ad. 5. Kontingentfastsættelse v/Palle
Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til kr. 240,- for enkelt medlemmer og kr. 400,- for en
husstand (som kun modtager 1 stk. Anholt Post).
Nete: Er dette velovervejet?
Palle: 20,- pr. måned – det er billigt.
Jens: Pas på, smertegrænsen er nået og det kan medføre, at nogen holdes ude. Det kan gå ud over
demokratiet.
Jette: Kontingentet er ikke steget i 3 år. I 2008 steg det fra 150,- til 200,Ludvigsen: Det minder mig om HT og Århus sporveje. Priserne stiger og medlemstallet falder.
Malle: Det er sjovere med flere medlemmer og lavere kontingent. Jeg modtager gerne Anholtposten
pr. mail, så portoen kan spares.
Berit: Det er uretfærdigt at en husstand slipper billigere end enkelt medlemmer.

Morten: Skal Anholtposten skilles fra BF. AP udgør en stor %-del af BF´s budget!
Knud Andersen (Kistehøjvej): Folk må være meget fattige her på Anholt. Det er da billigt at være
medlem af BF.
Palle Dall: Husstande modtager kun 1 stk. Anholt Post, derfor kan kontingentet være billigere. At
skille AP fra BF vil forringe kvaliteten – det vil ikke kunne løbe rundt.
Morten: AP er meget flot, mindre kunne gøre det.
Karen: Jeg tror, at folk er medlem for at få AP
Kjeld: Spar ved at digitalisere AP.
Lotte W.: Opfordrer til at tage diskussionen om AP op i Bestyrelsen.
Jakob: Er kontingentet til ø-sammenslutningen er steget?
Palle: Vi er 102 medlemmer á kr. 50,Afstemning ved håndsoprækning: BF´s forslag blev vedtaget.
Ad. 6. Valg
Lotte W.: På valg : Palle, Jette og Ulrik (2 årigt mandat), Inge (1 årigt mandat). Der skal vælges 6
personer ind. Vi kan stemme på hver 3 personer.
Jette: Hvert 2. år er 4 på valg og det andet år er der 3 på valg.
Morten: I vedtægterne står, at vi har én stemme hver.
Jette: Der skal vælges 4 personer til bestyrelsen, så derfor må der stemmes på 4 personer.
Nete: Er det værd, at tage kampen op nu, det gør ikke den store forskel. Vi har hver én
stemmeseddel.
Lotte W.: Kan man godkende én stemmeseddel med 4 navne på?
Afstemning ved håndsoprækning: Ja flertal.
Man må ikke sætte 4 stemmer på den samme kandidat.
Der er 36 stemmeberettigede.
Følgende blev opstillet : Palle, Nete, Kjeld, Berit, Sanne Klink og Bendt Prip.
Nete, Sanne og Palle blev valg ind med henholdsvis 24, 24 og 23 stemmer, for en 2 årig periode.
Berit blev valgt ind med 21 stemmer for en 1 årig periode
Kjeld er 1. suppleant (14 stemmer)

Bendt Prip 2. suppleant (4 stemmer)
Revisor: Bent Rasmussen blev genvalgt
Susanne Rosenvinge blev valgt som revisor suppleant.
Ad. 7. Evt.
Bendt Prip: Opfordre alle og kommunalbestyrelsen til mere smidighed. Olie Kurt skulle have været
her med lidt smørelse til bestyrelsen, for at få det hele til at glide lidt lettere.
Morten: Henstiller til at bestyrelsen i fremtiden svarer på skriftlige henvendelser – både Morten selv
og ”Lægens” har oplevet ikke at få svar. Opfordrer endvidere til at referatet kommer ud og ikke et
resume af referatet. Spørger endvidere om hvad man gør ved fejlagtige oplysninger i referater? Fx
den tidligere formands fejloplysninger om kæmpetilskud til øen.
Palle: Takker for valget, ”Vi vil prøve at gøre noget ved det”.
Jette: Det har været kutyme førhen, at sende kortere referater ud fra generalforsamlingen.
Lotte S.: Vi har tidligere meldt ud, at det er et mål at vi vil være mere synlige – det er vigtigt at vi gør
os mere umage og” lægger os i selen med det”.
Signe: Ældre kan henvende sig til bestyrelsen, hvis de vil have referater i deres postkasse.
Morten: Bestyrelsen har været meget lukket det sidste år.
Inge J.: Det har været et svært år. Opfordrer til at ringe, hvis der er tvivl om udmeldinger. Tal med
hinanden og ikke om hinanden.
Lotte W.: Husk at uenighed ikke er fjendskab.
Lotte S.: Opfordring fra Ingelise og Anette på færgekontoret til lige at vende følgende: ”Online
booking for ø-boer”. Ø-boen skal oprettes i systemet. Der kan kun bookes én person ad gangen.
Medbring altid booking nr. og ø-kortet, som vil blive scannet ind.
Kjeld: Det er kun nødvendigt at booke i sommermånederne.
Berit: Man kan vel stadig ringe og booke også – Ja.
Nete: Sms service er uafhængig af booking.
Signe: Skal biler også bookes online?
Inge: Booking skal printes og medbringes
Jette: Der er altid god service på færgen, når vi har rejst med skolebørnene, men det er en god idé at
booke.
Palle: Sms service tilmeldes på hjemmesiden

Lotte W.: Lotte S. hænger mailen fra Inge Lise og Anette op.
Takker for god ro og orden og beklager uklarheder undervejs.
Jette slutter af med at sige:
Tak til Lotte W, tak til Inge som går ud af bestyrelsen og tak til alle for god debat i en
ordentlig tone.

Underskrevet af

_____________________________________ og ________________________________________
Dirigent Lotte Wissum Abildstrøm
Underskrevet med flg. kommentar:
"Jeg havde foretrukket en uredigeret
formandsberetning vedlagt som bilag
og ikke som en integreret del af referatet.
Beretningen er meget personlig og angriber
andre bestyrelsesmedlemmer. Den er derfor
ikke relevant i forhold til bestyrelsens
faktiske arbejde.
Næste år udsendes beretningen på forhånd,
hvilket forhåbentlig også vil medføre et
væsentlig kortere referat."

Referent Kirsten Østergaard

