Anholt Borgerforening
Bestyrelsesmøde, torsdag d. 3.12.2009
Tilstede: Ulrik, Jesper, Kurt, Palle, Niels og Jette
Opbygning af bestyrelsesmøderne
Vi ønsker at effektivisere møderne og har sammensat en fast dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Siden sidst
3. Den kommende periode
4. Indkomne forslag
5. Økonomi, herunder ansøgninger om forbrug (ex. Kurser)
6. Næste møde
7. Eventuelt
Sekretæren udsender fyldestgørende dagsorden inden mødet.

1. Referat fra 23/11 09 godkendt. Tak til Helge fordi han vil forsætte som flagmand lidt endnu
2. a) Færgefartsudvalg
Mødet 4/12 aflyst p.g.a. så mange afbud at udvalget ej var beslutningsdygtigt. Nyt møde er
ej fastsat. Fra udvalgets side er der endnu ikke kvitteret for vores meddelelse om
udskiftning af udvalgsmedlem fra AB. (Palle indtræder i stedet for Helge). Dagsordenen til
mødet var fremsendt uden bilag (regnskab 2009 og budget 2010). Det har den konsekvens,
at AB’s udvalgsmedlemmer ikke er i stand til at drøfte dagsordenens punkter med sit
bagland. Dette vil vi fremsætte ønske om.
b) Statsfærge?
Dette emne er kort drøftet, idet kommunens udgifter til færgedriften er meget store og ofte
bruges negativt i f. t. hvor meget Anholt belaster kommunens økonomi. Dette giver øen et
dårligt ry.
c) Afleveringsforretning
Niels har holdt møde med Lotte A.S og aftalt, at hun fortsat støtter op om arbejdspunkterne
kystsikring og fredning (dette sammen med Martin). Niels er tovholder og skubber
processen i gang.
3. a) Kystsikring
Niels kontakter i samarbejde med Lotte Campingpladsen, Grenaa Havn og Norddjurs
kommune. Sandsugeren har allerede været i gang, så der skal arbejdes på en løsning
inden næste sandsugning. Det må også afklares om skiftende sandsugningsfirmaer kan
løse opgaven med samme faste studs til sandfodringen.
b) Statshavn?
Emnet drøftet i f. m. kystsikringens økonomi.
c) Fredning
Martin iværksætter borgermøde straks i det nye år, som afslutning på fredningssagen.
d) Samarbejde med den nye kommunalbestyrelse
Niels tager kontakt til den nye borgmester Jan Petersen, for at få skabt grobund for et
konstruktivt samarbejde. Vil herunder også drøfte emnerne øråd/lokalråd/borgerforening.
e) Energigruppen
Bestyrelsen har gennemlæst materialet fra energimødet i september 2009 og vil arbejde
videre med sagen.
f) Forsamlingshuset
Vi tager kontakt til Forsamlingshusets bestyrelse for et møde vedrørende husets fremtid.
4. 10 – års handlingsplan for Anholt
Niels fremsatte forslag om at udarbejde en handlingsplan p.b.a. konklusionerne fra
”Værdsæt Anholt”. Vi vil ansøge Småøerne Aktionsgruppe om støtte til projektet.
5. Økonomi
Det ser fint ud. Udgifter til fester skubbes til næste år. Niels blev bevilget deltagelse og
transport til Småøernes konference 21.-22./1 2010
6. Næste møde
Mandag 21.12 2009, 16 – 17.30
7. Eventuelt: Tak for et godt og konstruktivt møde
4/12 2009, referent Jette

