Anholt borgerforening har holdt møde 4/10-2006
Alle mødt.
Vi snakkede om vores grupper fra ”Værdsæt Anholt” workshoppen. Ældregruppen og lokalplansgruppen skal
vi have i sving igen + vi skal have startet natur/turisme gruppen op her i efteråret.
Natur/turisme gruppen – vi planlægger at få en eller flere til Anholt og fortælle om deres erfaringer andre
steder fra.
Det er vigtigt, at vi får en god debat i gang i fællesskab.
Vi aftalte på mødet med Grenaa Havn (i juni måned), at vi skulle have et opfølgningsmøde med dem engang
her i efteråret. Vi snakker med Grenaa Havn om en dato. Et vigtigt punkt er lokalplanen på havnen – hvor
står vi henne ???
Vi snakkede lidt ændringer til de to brochurer fartplan og ”Anholt så langt øjet rækker”, vi synes der er lidt for
meget ”løftet pegefinger” i dem. Lotte samler evt. ændringsforslag op via mail og viderebringer ønskerne til
Inge Lise Riis. Det er vigtigt, at vi får alt det positive frem og de ting vi selv elsker ved vores ø.
Lotte orienterede omkring Kosterøernes ”lokalråd” og om hvordan det fungerer set i forhold til kommunen
(kommunen i Sverige betragter lokalrådet som en ligeværdig samarbejdspartner) vi fik udleveret materiale,
som der kigges på til næste møde.
Anholtposten – næste deadline er 15/11. Borgerforeningen (og resten af øen) skal være bedre til at komme
med indlæg – også til tiden.
Orientering fra borgermødet med færgefarten. Det var et fint møde med godt fremmøde og en god dialog
Vi snakkede kort om punkter, som Kurt D. skal have med til sammenslutningen af danske småøers
repræsentantskabsmøde. Hver ø-repræsentant skal fortælle i ca. 5 min. Om, hvad der rør sig på den
pågældende ø.
Vi planlagde den kommende høstfest – som jo er d. 28/10.
D. 09/10-06 Anita

Anholt Borgerforening har holdt møde 11/01-2006
Vi talte om, hvem kan være aktivt medlem af borgerforeningen. Det kan de, der har folkeregisteradresse på
Anholt.
Vi aftalte at flytte generalforsamlingen fra d. 19/2 kl. 14 til d. 22/2 kl. 19, da der har været flere henvendelser
om, at der ville være nogle, der ikke havde mulighed for at kunne deltage dels pga. arbejde og dels pga.
vinterferie.
Vi vil for eftertiden bestræbe os på, at sende en ”reminder” på kontingentbetaling ud lidt før på året (nu sker
det i december).
Vi talte om den forestående generalforsamling og årets gang i borgerforeningen. På valg er Jette, Kurt,
Jesper og Ebbe.
Vi tager kontakt til tovholderne i de projektgrupper, der blev dannet efter workshoppen ”Værdsæt Anholt” –
bl.a. for at høre, hvor langt de er kommet, og om de har brug for hjælp af en eller anden form.
Borgerforeningen har modtaget et brev fra forsamlingshuset´s bestyrelse, hvori de anmoder om økonomisk
støtte pga. den store regning på elarbejde, de har fået. Efter meget debat besluttede borgerforeningen at
donere 2.000,- kr.
Efter Anita´s læserbrev i Grenaa Bladet har Liselotte (borgerforeningen) modtaget flere henvendelser fra
folk, der er kede af indholdet. Liselotte synes, der burde have været taget kontakt direkte til de implicerede i
stedet for at gå i pressen, så den gode dialog ikke ødelægges.
Anita 11/1-06

