Anholt Borgerforening

Ekstraordinær generalforsamling 22.11.2009
24 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer
Lotte Brinkmann blev valgt som ordstyrer og Kirsten Østergaard som referent.
Da der ikke kunne findes nye bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling, blev det
besluttet at indkalde til ekstraordinær med kun et punkt.
Dagsorden:

1. Valg til bestyrelsen
2. evt.

ad 1. Lotte S, Signe og Helge er på valg og modtager ikke genvalg. Der skal opstilles 3 kandidater
og 2 suppleanter.
Niels Tøttrup – 25 stemmer
Jette Hansen – 22 stemmer
Inge Johansson (med fuldmagt) – 6 stemmer
Palle Dall – 19 stemmer
Etly Stenberg – 11 stemmer
Niels, Jette og Palle træder ind i bestyrelsen. Etly er 1. suppleant og Inge er 2. suppleant.
Ad 2 Der blev fra forsamlingen opfordret til at have et punkt på forårets generalforsamling, hvor det
oplyses om, hvilken værdi BF har for Anholt, som det fælles talerør til stat og kommune. BF
er vigtig for at vi bliver taget alvorlig og det er derfor vigtig at skabe interesse for BF.
Der var flere forslag til både at lette valgproceduren og til at skabe større engagement.
• F.eks. at sætte bestyrelsen ned til 5 medlemmer, mod nu 7 – det vil kræve, at folk
udenfor bestyrelsen vil melde sig til diverse arbejdsopgaver.
• F. eks. at gøre det muligt at brevstemme el. lign., så flere kan blive hørt.
• F. eks. at opstillingsproceduren ændres, så det ikke er ”pinligt” at melde sig selv som
interesseret i at opstille. Ø-rådstanken er ikke glemt.
Forespørgsel fra forsamlingen om hvor efterårsfesten blev af?
Lotte S. opfordrede den nye bestyrelse til at huske projektet ”Værdsæt Anholt”, da der var rigtig
mange engagerede øboere i denne proces.
Lotte S. rundede af med tak til Signe og Helge og sagde at hun gerne vil følge BF’s sag om
Kystsikring og Fredningssagen til dørs.
Stor tak til Lotte S. fra forsamlingen
Kirsten Ø. Rasmussen

