Bestyrelsesmøde i Anholt Borgerforening onsdag den 15. august kl. 19.30.
Fremmødte
Alle.
Tilbagemelding fra mødet med Maria Vandborg, Tematurisme på Norddjurs
Der er skabt kontakt, der kan bygges videre på.
Tilbagemelding fra turistforeningen
Ingen særlige emner.
Tilbagemelding fra Grundejerforeningsmødet
Nogle er bange for, at der er fundet dræbersnegle på Anholt.
Grundejerforeningen har doneret penge til fjernelse af træer på Bybakken. Borgerforeningen donerer
reparation af bænkene.
Yderligere tilbagemelding på næste bestyrelsesmøde.
Orientering om erhvervsklub
Der er nedsat en gruppe bestående af: Lotte B, Lotte V, Lotte S, Kurt D og Jakob som skal arbejde videre
med hvordan sådan en klub skal fungere.
Opfølgning på mødet med Anholtudvalget
Kystsikring.
Der er svar fra kystdirektoratet. De vil ikke lave kystsikring, men en sandfodring. Vi tager kontakt til
kystdirektoratet så sagen tages alvorligt.
Statoil.
Der kommer en mand fra Statoil herover og ser på sagen.
Ellers ikke nyt om andet.
Vi følger op igen på næste bestyrelsesmøde.
Kort referat af mødet med Grenaa-Anholt færgefart:
Sejlplan 2008.
Vi drøftede afgange i sommerperioden kl. 8.30 fra Anholt. Det er dels et ønske fra kunderne og dels fra Poul
Erik, så kan han have alt godset pakket og klart når færgen kommer ind.
Fordelen kunne være at der kunne laves nogle flere lange fredage, der passer med bussen. Måske en
ekstra weekend./mere sejlads i august.
Forslaget blev at der sejles fra Anholt kl. 8.30 og kl. 13 fra Grenaa i sommerperioden.
Ydermere foreslås at der sejles fra Grenaa kl. 13 hver fredag året rundt så det passer med Abildskov
bussen.
Ved weekend sejlads om vinteren foreslås afgang fra Grenaa kl. 14.30.
Priser 2008.
Priserne blev vendt endnu engang og prisen på ikke ø-biler bliver sandsynligvis 2500 kr. Der ses på om
håndværker biler og handicap biler kan være billigere.
Borgermøde den 13/9.
Klassificeret gods.
Der har været problemer med klassificeret gods. Sagen skal drøftes med Beredskabsstyrelsen og
leverandørerne.
Øvrigt.
Legerum.
Der har ikke været et eneste positivt svar på børnenes ansøgninger.
Derfor sørger færgefarten for indkøb af bøger og undersøger muligheden for puder, da de skal godkendes af
søfartsstyrelsen.
Der kan ikke sættes tv og video op, da film ikke må vises offentligt.
Bænk i Grenaa.
Flere ældre borgere på Anholt ønsker flere bænke ved færgen.
Det vil blive sat op.

Ansøgning om donation til ”fortælleaften på Fyrgården”.
Det vil vi ikke.
Tilbagemelding fra grupper under Værdsæt Anholt.
Plejegruppen. Henvendelse fra borger som opfordrer til at Borgerforeningen går ind i sagen om at en
eventuel ledig hjemmehjælperstilling i hjemmeplejen omkonverteres til en sygeplejerskestilling. Vi arbejder
videre med sagen hvis det bliver aktuelt.
Forslag om REN DAG i september.
Kan ikke lade sig gøre idet der kun doneres penge til 1 dag og den skal afholdes i foråret mhp ”blå flag”
Forslag om trappe ved en af strandene til gangbesværede.
Det er for vanskeligt, idet vind og vejr vil betyde konstant reparation. Eventuel kan havnestranden benyttes.
1 hjælpskursus.
Forslag om den 29-30/9. Der sættes opslag op om det.
Eventuelt:
Hæveautomat kan ikke opstilles på Anholt, idet den kun må betjenes af bankuddannet personale.

Næste møde er mandag den 10. september 2007.

Ref. Signe

