Møde Anholt Borgerforening, onsdag d. 31/3 2010, 20.00 – 22.00
Tilstede: Lotte, Signe, Niels, Palle, Steffen, Jette. (Polle havde kommenteret dagsordenen pr. mail)

1.

Siden sidst
a) Bestyrelsesmødernes struktur.
Mødernes varighed er 2 timer, så vidt muligt onsdage kl. 16.15-18.15 hver 14 dag. Når
det er muligt sikres der tid til temadebatter.
b) Fastlæggelse af en plan for godkendelse af referat.
2 døgn til at kommentere referatet og 1 døgn til indsigelse vedr. det endelige referat. Når
man kommenterer sendes det til alle i bestyrelsen.
c) Generalforsamlingen, evaluering.
Bestyrelsen skal være bedre til at informere folk om bestyrelsens arbejde.
Vi vil udarbejde en forretningsorden for generalforsamlingen.
Bestyrelsen tager skarp afstand fra tonen under mødet.
Bestyrelsen har modtaget et brev fra en gruppe utilfredse anholtbeboere.
Jette svarer gruppen i samarbejde med bestyrelsen.
Jette vil tage kontakt til Grundejerforeningens formand mhp samarbejde.
Forespørgsel om foreningsret ift. at stemmesedlerne blev optalt, i et andet rum. Steffen undersøger sagen.
Stemmesedlerne blev forelagt bestyrelsen, der ikke ønskede at eftertælle.
Resume af generalforsamlingsreferat offentliggøres uden debatindlæggene.
d) Flag, ansøgning
Signe arbejder videre med det og kontakter Helge omkring et flaglaug. Der arbejdes på, at etablere et
selvkørende team, støttet af Borgerforeningen.
Jette kontakter Grundejerforeningen vedr. græsslåning ved udsigtsplateauet på bakken.
e) Aktivitetsudvalget
Brev fra Aktivitetsudvalget hvori de bl.a. meddeler, at udvalget stilles i bero.
Jette og Palle indkalder dem til møde.

2.

Den kommende periode
a) Information (hvad, hvor meget, hvordan, hvor)
Godkendte referater offentliggøres i Borgerforeningens kasse og på Anholts hjemmeside.
Orientering via Anholtposten og evt. Nyhedsbreve. Bestyrelsen vil afholde borgermøder
hvor borgerne inddrages i, hvad bestyrelsen skal arbejde med, lige nu ø-råd og
handlingsplan. Hvis ældre borgere på øen ønsker referat leveret i postkassen, meddeles
det til Steffen, på telefon: 86 31 90 41- 23 45 66 41
b) Oplysning om konstituering - sendes til: Norddjurs kommune, Jette Kusk, Grundejerforeningen, Ingelise Riis, Turistforeningen og Ø-sammenslutningen. Jette sørger herfor.
c) Endelig afslutning af fredningssagen
Niels og Lotte arbejder med at afslutte sagen, med de input der er kommet.
d) Formulering af arbejdsgang for arbejdsgrupperne
Arbejdsgrupperne formulerer selv deres arbejdsgang og inddrager evt. interesserede
borger til at deltage. Bestyrelsen orienteres.
e) Begyndende oplistning af bestyrelsens arbejdsopgaver, på kort og på lang sigt.
Forretningsorden for generalforsamling. Forretningsorden for bestyrelsesmøder.
Borgermøder. Velkomstfolder. (arbejdsgruppe Jette, Palle og Steffen)

3.

Indkomne forslag (evt. temadebatter)
Øens fremtid. Hvordan kommer vi videre med visionsdebatten på øen?
Planlægges på næste møde.

4.

Økonomi, Overdragelse er på vej.

5.

Næste møde. 28/4 2010 kl. 16.15-18.15.

6.

Eventuelt
Telefonliste udarbejdes af Steffen. Der er modtaget en projektbeskrivelse vedr. Energiplan
Anholt – forprojekt. Undersøges og vi drøfter sagen på næste møde. Ansøgningsfrist 1/5.
Ref. Signe

