Referat af bestyrelsesmøde i Anholt Borgerforening den 1/10 kl. 19.30.
Fremmødte: Lotte, Helge, Jesper, Kurt D, Jette og Signe.
Afbud: Kurt R.

Forslag om udbygning af 40 sommerhusgrunde på Nordbjerg fra Norddjurs kommune
Vi vil undersøge sagen videre mht. hvem der skal bekoste el, vand og vejnet. Om dem der ikke vil
sælge deres jord bliver pålagt højere grundskyld, sikring af infrastruktur, om lokalplanen for det
eksisterende Nordbjerg udvides eller der laves en ny og hvilken dialog man forestiller sig i oktober
og november med lodsejerne.
Vi indkalder til Borgermøde tirsdag den 23/10 kl. 19.30, se opslag senere.
Opfølgning på møde med Anholtudvalget
Intet nyt.
Nyt fra grupperne
Plejegruppen vil forsøge at holde møde med lederen for hjemmeplejen på Anholt, der kommer
herover i uge 42.
Turistgruppen: intet nyt.
Stole til skolen
Jesper er i gang med at arbejde på sagen.
Ituslåede elkasser
Der er orienteret de relevante steder. Vi afventer om der sker noget.
Grafiti
Der er orienteret de relevante steder. Vi afventer om der sker noget.
Grenaa Havn
Vi er i gang med at arrangere et møde.
Kort om grundejerforeningsmødet
Der blev talt om ulovlig jagt, offentlige toiletter, kystsikring, veje, offentlige og private, løse
turisthunde, rensning af eternittage og dræbersnegle.
Bænke på Bybakken
Vi undersøger flere priser.
Telefonliste
Er trykt og lægges i Brugsen.
Nyt fra Ø-sammenslutningen
se neden for.

Næste møde er den 7/11 kl. 16.

Referent Signe

Sammenslutningen af Danske Småøer

Kære øboere!
Tilbage i juni blev foreningen "Småøernes Aktionsgruppe" dannet og en bestyrelse blev valgt.
Kort fortalt, så skal den nye forening formulere en udviklingsplan og siden invitere relevante projekter til at
søge de midler der er tildelt småøerne, både under Landdistriktsprogrammet og
Fiskeriudviklingsprogrammet.
Denne mail er opfordring til at søge om medlemsskab.
Du kan blive medlem, hvis du er bosidddende på en af de 27 småøer (organiseret i Sammenslutningen af
Danske Småøer) og er 15 år eller derover.
Som medlem har du tale- og stemmeret på foreningens generalforsamling, du kan stille op til valg til
bestyrelsen, og du kan indsende forslag til dagsordenen på generalforsamlingen.
Bestyrelsen diskuterer forskellige idéer til medlemstilbud, det kunne være seminarer eller workshops, men
det der står lige for døren, det er en godkendelse af Aktionsgruppens udviklingsplan.
Midt i næste uge forventer Aktionsgruppens bestyrelse at sende foreningens udviklingsplan til afstemning
blandt medlemmerne. Så hvis man vil være en del af den proces, så skal man melde sig ind nu!
Tip din nabo, og meld jer ind i foreningen! Det gøres ved at sende mig en mail med navn, adresse, telefon,
og mailadresse. Samme oplysninger kan naturligvis sendes med posten til nedenstående adresse, brug evt.
vedhæftede kupon.
Det skal understreges, at man ikke behøver være medlem for til sin tid at søge de projektmidler, der
fordeles af Småøernes Aktionsgruppe.
Med venlig hilsen
Claus Jensen
sekretariatsleder
Sammenslutningen af Danske Småøer
Strynø Brovej 12, Strynø
DK-5900 Rudkøbing
tlf. +45 62 51 39 93, fax +45 62 51 39 96
www.danske-smaaoer.dk

Sammenslutningen af Danske Småøer

Kære øboere!

Jeg gør her lidt reklame for et kursus arrangeret af og for øboere. Målgruppen er såvel nye som erfarne
iværksættere.

Et ø-hav af gode forretninger
– et seminar for erhvervsdrivende samt nye og erfarne iværksættere
Et seminar hvor erhvervsdrivende samt nye og erfarne iværksættere gennem oplæg opnår viden og
inspiration om langsigtet Ø-branding og systematisk markedsføring.
En fremtidsforsker og en coach fører os gennem et fælles forløb, hvor vi sammen får muligheder for at
udvikle egne og andres virksomheder med henblik på udvikling af fremtidens ø-virksomheder.
På seminaret vil vi endvidere få præsenteret ” Øernes gule erhvervstelefonbog” og den nye hjemmeside
www.småøernes-erhverv.dk
Som en del af seminaret vil vi sammen og på baggrund af oplæg beslutte om vi skal stifte Småøernes
Erhvervsudviklingscenter, som overordnet vil være til gavn for erhvervsudviklingen
på de 27 danske småøer.

Flere oplysninger hos
Jørgen Rasmussen (seminar-tovholder) Omø, tlf. 57 82 16 16
eller
Pia Nyberg (sekretær, CINEKOM) Fejø, tlf. 54 72 21 21

Tid: Fra torsdag d. 1. november kl. 17.00 til lørdag d. 3. november kl. 10
Sted: Strynø Gl. Mejeri
Pris: Ca. 500 kr. inkl. overnatning og forplejning
Tilmelding: Gerne snart og helst senest 4. oktober til CINEKOM, tlf. 54 72 21 21

Med venlig hilsen
Claus Jensen
sekretariatsleder
Sammenslutningen af Danske Småøer
Strynø Brovej 12, Strynø
DK-5900 Rudkøbing
tlf. +45 62 51 39 93, fax +45 62 51 39 96
www.danske-smaaoer.dk

