Møde Anholt Borgerforening, onsdag d. 28/4 2010, 16.15 – 18.15
Tilstede: Lotte, Signe, Niels, Palle, Inge, Jette. (Polle havde kommenteret dagsordenen pr. mail)

0. Supplering af dagsordenen
Steffen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Derfor indtræder Inge som 1 suppleant.
pkt 2.a: Henvendelse fra Kirsten Bjerg, udviklingsafdelingen, om et besøg her for at se
overnatningsmuligheder på arealet ved Radaren.
1. Siden sidst
A Post DK
Post DK vil gerne flytte postforretning til Brugsen. Møde den 26. april. AB påpeger
logistikproblemer og at vi ikke har en bankfunktion og arbejder for at bibeholde funktionen i
sin nuværende form. Der er endnu ikke truffet en beslutning.
b Energiplan Anholt – Forprojekt (ansøgningsfrist 1/5)
Afventer et Borgermøde omkring energiplaner for Anholt og derefter nedsættelse af et
arbejdsudvalg.
C Projekt ”unge i aktion”, orientering (bilag = særskilt videresendt mail)
Afventer en projektbeskrivelse. Malene er lokal tovholder..
D Tilmelding til Øsammenslutningens nyhedsbrev (bilag = særskilt videresendt mail)
Opfordring til bestyrelsesmedlemmer om tilmelding til ø-sammenslutningens nyhedsbreve.
Generalforsamling den 29. maj. Niels deltager.
E) Aktivitetsgruppen, fra mødet
Vil evt. fortsætte alligevel. Der arbejdes videre.
F) Arbejdsgruppeliste, supplering (ophænges, udsendes, anholt.dk?)
Inge træder ind i turistforeningen i stedet for Steffen, samt som suppleant for Polle i Øsammenslutningen. Forretningsorden for møder (bestyrelsesmøder og generalforsamling)
Inge og Lotte.
Jette udarbejder et arbejdsgruppeforslag og sørger for offentliggørelse.
G Mail fra Etly, udarbejdelse af svar.
Jette svarer på vegne af bestyrelsen
H Flag (dokumentation + salg af små flag)
Vi skal dokumentere flag overrækkelse. Salg af små flag, tovholder Signe.
I Ren dag, skal vi og har vi en tovholder?
Nej. Lotte spørger Grundejerforeningen om de vil overtage afholdelsen.
J Beslutningsreferater (m.mindretalsudtalelser)/debatreferater (m. alle indlæg)?
Sagerne beskrives mere og det bliver beslutningsreferater med mindretalsudtalelser, der
ønskes påført.
K Justering af plan for godkendelse af referater?
Misforståelser rettes. 2 døgn til at kommentere referatet og 1 døgn til indsigelse vedr. det
endelige referat. Når man kommenterer sendes det til alle i bestyrelsen.
L Referat fra 31/3
Se kassen
M Brev fra Morten svar
Jette svarer på vegne af bestyrelsen
N Brev fra Jens svar
Jette svarer på vegne af bestyrelsen

2. Den kommende periode
A Handlingsplan/helhedsplan, - hvordan kommer vi i gang?
Bestyrelsen drøfter på næste møde ,hvornår Borgermøder om Øråd og Handlingsplan/Helhedsplan
kan finde sted inden sommerferien."

B Øråd, - hvordan kommer vi i gang? (øråd væk fra hjemmeside?)
Se ovenfor
C Inddragelse af borgerne, nyhedsbrev(e), borgermøder, …? Fastlægge slagplan.
Næste møde

3. Indkomne forslag (evt. temadebatter)
A Aftale om, hvilke opgaver bestyrelsen kan klare via mailaktivitet
Næste møde

4. Økonomi, herunder ansøgninger om forbrug (ex. Kurser)
Næste møde
5. Næste møde
Den 5. maj kl. 16-18
Polle og Signe kan ikke deltage.
6. Eventuelt
Palle omdelte økonomisk status.
Ref. Signe

