Bestyrelsesmøde i Anholt Borgerforening onsdag den 6. juni kl. 19.30.
Tilstede.
Alle.
Ren dag.
Er afholdt. Jette ansøger Norddjurs kommune om tilskud til dagen.
Grundejerforeningens generalforsamling den 28. juli.
Flere af bestyrelsens medlemmer deltager. Formandens beretning blev læst op. Mange af de ting
grundejerforeningen arbejder med er de samme som Borgerforeningen arbejder med. Vi har aftalt at holde
møde med grundejerforeningens bestyrelse.
Havnesagen.
Blev drøftet kort og der skrives om det i Lederen i Anholtposten.
Anholtposten.
Det bliver et langt sommernummer og det udkommer i uge 25.
Ø-sammenslutningen.
Kurt D. har været til generalforamling i Ø-sammenslutningen.
Følgende emner blev drøftet.
Fordeling af midler til aktionsgrupper på plads
Den 1. juni blev fordelingsnøglen af landdistriktsmidler til de fremtidige lokale aktionsgrupper offentliggjort.
Og de knap 5.100 borgere på de 27 småøer er ikke blevet glemt. 2,7 mio. kr. pr. år er tildelt en Småøernes
Aktionsgruppe! Kun fire andre grupper i landet har fået flere midler, og det er vel at mærke grupper, der har
10-20 gange flere borgere. Så det er svært at være andet end tilfreds. Og oven i dette blev kommer også en
mindre pose penge til fiskeri-relaterede aktiviteter, som tildeles via fiskeriprogrammet. Hvis man vil læse
mere om fordelingen af landdistriktsmidlerne, så kan man læse om det ved at følge dette link:
http://www.dffe.dk/Default.asp?ID=33937&M=News&PID=336351&NewsID=6495
Informationsmøde og stiftende generalforsamling i Småøernes Aktionsgruppe
For at kunne udnytte de ovennævnte midler er det en betingelse, at der dannes en aktionsgruppe.
Sammenslutningen af Danske Småøer har taget initiativ til, at der søndag d. 10. juni
afholdes informationsmøde om midlerne og stiftende generalforsamling i en Småøernes Aktionsgruppe.
Det foregår på Hotel Ansgar i Odense og starter med et informationsmøde kl. 11 og den stiftende
generalforsamling starter kl. 13, hvis der efter informationsmødet er stemning for at foretage en
foreningsdannelse.
Alle borgere over 15 år med bopæl på en af de 27 småøer har møde- og stemmeret ved
generalforsamlingen. De der møder op bliver automatisk medlem af foreningen (med mindre man afviser det,
selvfølgelig) og efterfølgende vil andre borgere på øerne også kunne melde sig ind.
På den stiftende generalforsamling skal der vælges en bestyrelse, som vil få hovedansvaret for at udarbejde
en udviklingsplan, som projektansøgninger siden vil skulle "leve op til". Det vil være aktionsgruppens
bestyrelse, der indstiller projekterne til støtte, og derefter skal Direktoratet for FødevareErhverv tage endelig
stilling til dem. For at sikre en bred repræsentation blandt kandidater til en bestyrelse, mht. alder, køn og
baggrund, så har Sammenslutningen af Danske Småøer været ude og rykke egnede kandidater i ærmet, så
vi ikke står uden kandidater på den stiftende generalforsamling. Men alle borgere fra småøerne over 18 år
kan lade sig opstille, det kræver dog at man også møder op d. 10. juni.
Af rent praktiske årsager appellerer vi til, at man tilmelder sig nu, hvis man er interesseret i arrangementet.
Det gøres på bn@danske-smaaoer.dk. Læs dagsordenen for arrangementet ved at følge dette link:
http://www.danske-smaaoer.dk/index.php?id=182
Kommunesammenlægning og færgestøtte dominerede generalforsamling
I weekenden afvikledes den årlige generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer, der foregik på
Fur.
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Og formandens beretning var præget af bekymring for den fremtidige færgeservice, nu hvor støtten ikke
længere er øremærket og hvor tilskuddet til nyinvesteringer ikke længere gives, når der er brug for den, men
bliver fordelt via de almindelige bloktilskud. Der blev opfordret til, at man også lokalt på øerne mobiliserer de
kommunale politikere, for i sidste ende er det kommunernes økonomiske hovedpine det drejer sig om.
Og på dagsordenen for generalforsamlingen var der forslag om, at bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe,
som frem mod næste repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af Danske Småøer, skal arbejde på et
debatoplæg om fremtidig færgeservice af de små øer. Forslaget blev vedtaget.

Årets Landsby efterlyses
Foreningen "Landsbyerne i Danmark" kårer en gang om året "Årets Landsby". Temaet i år er:
"Foreningslivets, ildsjælenes og det lokale sammenholds betydning for landsbysamfundenes trivsel og
overlevelse". Og da jeg ved, at netop de små øer er kendetegnet ved dette, så bør de små øer måske byde
ind på denne kåring? Hvis man er interesseret i at vide mere, så følg dette link: http://www.landsbyerne-idanmark.dk/frameset/efterlysning_fr.htm

Nyt fra grupperne.
Plejegruppen: Vi har endnu ikke lavet aftale med Nina Thomsen.
Natur og turismegruppen: Skal have møde med Maria Vandborg den 7.-8. juni.
Orientering og meddelelser.
• Vi afholder nyt førstehjælpekursus efter sommerferien.
• Møde med Ingelise Riis mandag den 11. juni. Udveksling af ideer og fartplan 2008.
• Jette laver opslag om årets Skt. Hans arrangement.
• Lotte er kontaktet af ”Djursnet” som vil sælge bredbånd til øen. Vi afventer at de vender tilbage og
fortæller mere om det.
Eventuelt.
• Graffiti. Der er ikke sket noget endnu for at få det fjernet. Lotte tager kontakt til de ansvarlige.
• Ituslåede elkasser. Lotte tager kontakt til antenneforeningen.
• Vedr. hæveautomat. Er drøftet med Danske Bank og de melder tilbage.
• Stole til skolen. Jesper skriver en ansøgning om midler til indkøb af nye udendørsstole til skolen.
Venlig hilsen
Anholt Borgerforening
Referent Signe¤
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