Referat af Bestyrelsesmøde i Anholt Borgerforening onsdag d. 5/3.
Fremmødte: Alle.
Info fra:
• Færgeudvalget: Mødet den 10/3 er aflyst. Vi afventer ny mødedato.
• Ø.sammenslutningen: Arbejde omkring ens færger i det sydfynske ø-hav.
• Natur- og turismegruppen: Første møde planlagt til 26/3.
• Pleje- og aktivitetsgruppen: Har ansøgt om penge i ø-sammenslutningen til et forprojekt.
• Lokalplansgruppen: Minus nyt.
Anholtposten:
Menighedsrådet vil gerne bidrage med flere penge til Anholtposten. Der efterlyses en holdning i bestyrelsen
vedrørende bladets udformning og indhold. Vi drøftede brokkassen, rosenbedet og bagsiden. Nogle mener
at det der skrives er at hænge folk ud og uinteressant for udenøs læsere. Andre mener der er for lidt bid i
Anholtposten. Vi drøfter forskellige muligheder. Konklusionen blev at dele bladet op i sektioner.
Menighedsrådet får 4 midtersider til kirkeblad. Anholt
Borgerforening får info-sider, der oprettes en debatside, samt sider med nyt fra diverse foreninger og at
menighedsrådet får en repræsentant med i redaktionen, hvis de vil.

Kystsikring:
Vi har talt med Niels Erik Iversen, formand for Anholtudvalget. Man vil undersøge om Nordstrandvej kan
flyttes tættere på Nordbjerg. Vejen er en privat offentlig vej ejet af Grenaa Havn. Vi vil tage kontakt til
kystdirektoratet og spørge hvad de har svaret kommunen og hvordan vi kommer videre i sagen.

Planstrategi.
Borgermøde den 23/4. Vi vil opfordre øens befolkning til at læse oplægget og eventuelt overveje hvad øens
tre vigtigste sager er, der skal med i planstrategien. Vi holder for-borgermøde den 1/4 kl. 20-22 (se opslag
senere).

Anholtudvalget:
Mødet med Anholtudvalget bliver i år den 8/5.
Forårsfest:
Forårsfest den 29/3. Opgaverne blev fordelt,

Fodterapeut:
Vi kontakter hjemmeplejen på Anholt for at sige at Borgerforeningen støtter op om sagen.

Reparation af oplysningstavler:
Jesper ser på det.

Stole:
Vi nedsætter et stoleudvalg bestående af Jesper, Martin og Kurt D. som undersøger hvilke stole der skal
købes, hvor de skal stå osv.
Næste møde er den 2/4 kl. 16.30.
Referent: Signe¤

