Møde Anholt Borgerforening, tirsdag d. 19/1 2010
1. Siden sidst
a) Der har været arbejdet ihærdigt på presseomtale i f. m. Anholt Havmøllepark.
Det har båret frugt og der er yderligere sat fokus på kystsikringssagen, nu da TV2
alligevel var her.
b) Der er afholdt møde med repræsentanter fra Forsamlingshusets bestyrelse.
Husets fremtid blev drøftet og Forsamlingshusets bestyrelse arbejder videre med
sagen frem mod foreningens generalforsamling i februar måned.
c) Yderligere konstituering:
Ø-repræsentant: Kurt, Turistforeningen: Kurt, Socialudvalg: Jesper og Jette, 1811udvalget, repræsentant fra Borgerforeningen er Martin indtil videre, evt. supplering
på næste møde.
d) Lokalplansgruppen slumrer indtil videre, materiale kan udlånes til interesserede.
e) Turismegruppen er udvidet med Hans Møbjerg og Palle Dall Larsen
f) Ressourcegruppen er udvidet med Hans Ulrik Møller.
g) Jobsøgning på fastlandet. Lovgivningen er meget skæv og uigennemtænkt i
forhold til Anholt. Hvis en konkret sag viser sig, vil vi tage det op på ny.
h) Færgefartsudvalget har endelig givet lyd fra sig. Da Palle kan være inhabil i visse
sager vælger vi, at vores repræsentanter er Jesper og Niels. Jesper meddeler dette til
sekretær for udvalget. Et nyt færgeudvalg er etableret på kommunalbestyrelsesmøde
12. januar.
i) Ingelise Riis Grenaa-Anholt Færgefart ønsker møde med den nye bestyrelse.
2. Den kommende periode
a) Fredning, Borgermøde (Martin) – udsættes til næste møde.
b) Deltagelse i erhvervskonference, samt studiebesøg på Læsø. (Niels)
c) Vi vil gentage temadebatter på bestyrelsesmøderne, når der er plads.
3. Indkomne forslag
a) ØRÅD, temadebat. Udfra Niels’s tilsendte oplæg drøftede vi Øråds-tanken. På
baggrund af drøftelserne udarbejder Niels et revideret forslag. Dette forslag drøftes
igen på et møde med borgmester Jan Petersen. Når vi har et færdigt forslag, vil der
blive indkaldt til et Borgermøde.
4. Økonomi, herunder ansøgninger om forbrug (ex. kurser)
a) Der blev bevilget deltagelse i småøernes aktionsgruppes generalforsamling 20-21/3.
Niels deltager.
5. Næste møde
a) Mandag d. 15/2 kl. 16.00.
6. Eventuelt
a) Anholt Havns status blev drøftet og tages op igen.
b) www.anholt.dk, vi drøftede evt. at etablere en gruppe, som kan fodre og inspirere
vores webmaster Ole Jørgensen. Nødråb til alle: Brug hjemmesiden til at informere
om Anholt, ikke mindst alle aktiviteterne.
20/1 2010, referent Jette

