Ordinær generalforsamling i Anholt Borgerforening den 29/1 2012
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og protokolfører
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Indkomne forslag
Kontingentfastsættelse
Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter
Evt.

Pkt. 1
Dirigent: Lotte Abildstrøm
Protokolfører: Mette Mikkelsen
Stemmetællere: Helle Rossen og Maibrith Johansen
Pkt. 2
Formanden beretning indeholdt bl.a.
• Regentparrets besøg - det gik fint.
• Læge situationen - 2 læger har søgt hele stillingen, andre har vist interesse for en deleordning. Poul
Heiselberg orienterede om situationen, de bliver her foreløbigt og håber på en løsning snarest.
• Kystsikring og vejgenoprettelse - Der er givet dispensation til at flytte vejen, men indsigelsesfristen
er ikke udløbet. Der er søgt om dispensation til at flytte alle kabler (el, vand, telekommunikation), vi
afventer.
• Fibertråd til Anholt - TDC vil pt. ikke købe sig ind. Sagen fortsættes med opbakning fra kommunen.
• Arbejdsprøvning af ledige - Norddjurs kommune vil gerne lave et samarbejde med arbejdsgivere på
øen.
• Vejbump - Et ønske fra Anholts Børn. Foreløbigt er der sat "legende børn" skilte op.
• Færgefarten - Der mangler stadig en cafeteriabestyrer. Der arbejdes på at få stillingen besat
snarest.
• Offentlige toiletter - Prøver at få forsamlingshusets offentlige toiletter genåbnet om vinteren.
• Bibliotekslukning - Afblæst.
• Fester - Gerne flere frivillige til festudvalget. De ældre gør selv en masse for at ses og spise
sammen, måske skulle borgerforeningen ændre ældremiddagen til en vinterfest for hele øen.
• Kommende kontaktudvalgsmøde med kommunen - Evt. med deltagelse af Udviklingsafdelingen og
Destination Djursland.
• Samarbejde med Anholt Grundejerforening - Der bliver "Ren Dag" i foråret.

Efterfølgende debat
Ang. kystsikring
Bent Rasmussen: Stormene ikke er rent uheld, som de siger i kommunen, men kan faktisk ramme os ofte.
Jens Rosendal: Har man kun spurgt om lov til sandfodring?
Liselotte Sørensen svarer at der ikke er blevet fremlagt andre løsningsforslag.
Morten Abildstrøm: Aalborg Universitet har et institut for kystsikring, hvor en ekspert siger at sandfodring
ikke nytter noget med mindre at man laver en barriere for sandet (stensætning, spunsvæg el. l.).
Helle Rossen: Giver Morten ret - det har været i fjernsynet.
Lotte Abildstrøm: Foreslår en arbejdsgruppe om emnet/problemet.
Palle Dall - Mener ikke kystdirektoratet vil lytte.
Helene - Mener vi skal være mere aktive.
Jens R. - Mener vi skal indhente ny viden.
Bent R. - Vil gerne være med i en gruppe.
Morten A - Der findes private som laver kystsikring andre steder.
Lotte A - Synes der er brug for flere kræfter på problemet.
Følgende personer vil gerne være med i en arbejdsgruppe: Bent R., Morten A., Jens R. og Helle R.
Ang. fibertråd
Morten A: sidste melding fra NRGI er at der vil blive ført fiber ind på øen, nu mangler vi at få det videre ud
fra hovedfordeleren til husstandene. Indtil nu har ingen vist interesse i at investere i det.
Ang. kommende kontaktudvalgsmøde
Morten Abildstrøm understreger vigtigheden af at man inviterer relevante personer til
kontaktudvalgsmøderne, f.eks. tager spørgsmålet om turisme med ud i et bredere forum..
Kirsten Østergaard spørger hvordan man får punkter på kontaktudvalgsmødets dagsorden, Liselotte
Sørensen svarer at man skal henvende sig til bestyrelsen. Der vil komme et opslag med en dato.

Formandens beretning er godkendt

Pkt. 3
Aflæggelse af Regnskab

Kommentarer til pkt.3
Poul Klixbüll: Stiller spørgsmål til plejegruppens indtægter på regnskabet
Signe Hylby svarer: At plejegruppen har fået lov til at have pengene stående på borgerforeningens konto
Morten A: Stiller spørgsmål til manglende indtægter ved udlejning af stole. Kunne man få mere ud af de
stole? Kunne vi ikke forære dem til forsamlingshuset?
Signe Hylby: Så kunne forsamlingshuset stå for udlejningen.
Liselotte S.: Bestyrelsen foreslår man udpeger en person til at stå for udlejning af stole.
Regnskabet er godkendt
Pkt. 4
Ingen indkomne forslag
Pkt. 5
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Vedtaget
Pkt. 6
Der er 30 stemmeberettigede til stede
På valg:
Liselotte Sørensen 27 stemmer
Signe Hylby 26 stemmer
Berit Rosendal 22 stemmer
Poul Anker Boisen 26 stemmer
Etly Steenberg 6 stemmer
Dennis Oht 7 stemmer
Bestyrelsen genvalgt
1. Suppleant Dennis Oht
2. Suppleant Etly Steenberg
Revisor Jens Rosendal
Revisor suppleant Ellen Jensen
Pkt. 7
Kirsten Østergaard spørger ang. Energigruppen - Hvad kom der ud af besøg af energikonsulenten rent
ømæssigt. F. eks nogle fælles tiltag?
Poul Anker Boisen: Der er ikke kommet nogle fælles tiltag ud af det.

Jens Rosendal: Energikonsulenten sagde at der vil være økonomisk gevinst ved at slå sig sammen, hvis man
vil købe noget ind i den forbindelse.
Helene Hennings: Anholt skole fik anbefalet et solcelleanlæg, skolen fik stort udbytte af besøget.
Tine Heiselberg: Lægeboligen havde ønsket at få solceller på taget, som kunne arbejde sammen med
jordvarmen, men regionen afslog.
Vibeke Klixbüll: Spørger til bosætningskampagnen
Poul Anker Boisen svarer: Der er ikke sket noget
Helene Hennings tilføjer: At hun er med i gruppen, men der er ikke taget initiativ til møder.
Poul Anker Boisen er tovholder.
Vibeke Klixbüll: Spørger til en velkomstfolder.
Palle Dall svarer: At der "arbejdes" på det
Vibeke Klixbüll: Spørger til hvem hjemmesiden er rettet til - Øboer eller turister? Hvem er målgruppen
Agnete Nørgaard: Hjemmesiden retter sig til alle med interesse for Anholt. Turistforeningen ejer domænet.
Bent Rasmussen fortæller om ambulancekørsel: Der er købt ny redningsbil. Den forventes klar til maj. Bilen
bliver forlænget, så der også er plads til fødderne når man kører med lange mænd.

Mette Mikkelsen

