
Referat fra bestyrelsesmøde den 19. marts 2018  
 
Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat fra mødet den 21. februar 2018 

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Opfølgning på generalforsamlingen 

4. Status på kystsikringsprojektet 

5. Møde med Anholt Grundejerforening den 26. marts 2018 

6. Kontaktudvalgsmøde den 28. maj 2018 

7. Flagdage på Anholt 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar 2018 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Ad 2. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Formand:                                                    Liselotte Sørensen  
Næstformand:                                           Kirsten Rasmussen 
Kasserer:                                                     Poul Jessen-Klixbüll  
Repræsentant i Ø-sammenslutningen: Birgitte Jeppesen 
Færgeudvalg:                                             Liselotte Sørensen og Jens Rosendal 
Sekretærer:                                                Poul Jessen-Klixbüll og Kirsten Rasmussen 
Menige medlemmer:                               Jens Svensson og Gyrite Andersen 

Ad 3. Opfølgning på generalforsamlingen 

Formanden rundsender udkast til referat af generalforsamlingen til gennemsyn. 

Naturpleje var et stort punkt på generalforsamlingen. Emnet tages op på næste 
bestyrelsesmøde og på kontaktudvalgsmødet den 28. maj 2018.  

Efter kontaktudvalgsmødet kan et borgermøde i efteråret planlægges. 
 
 



Ad 4. Status på kystsikringsprojektet 

Der afholdes statusmøde hos Norddjurs Kommune den 5. april 2018 med deltagelse 
af Anholt Borgerforening og Anholt Grundejerforening. Formanden deltager for 
borgerforeningen, mens Jens Rosendal deltager som lodsejer. 

Kystsikringsprojektet kører nu på skinner efter vedtagelse i de relevante kommunale 
udvalg. 

Ad 5. Møde med Anholt Grundejerforening den 26. marts 2018 

Da Anholt Grundejerforening ikke har meldt tilbage mht. deltagelse, betragtes 
mødet som aflyst. Kirsten Rasmussen kontakter formanden for Anholt 
Grundejerforening. (Efter bestyrelsesmødet blev et nyt møde arrangeret til den 30. 
marts 2018) 

Ad 6. Kontaktudvalgsmøde den 28. maj 2018 

Nedenstående er oplistet de foreløbige punkter, som borgerforeningen ønsker 
behandlet på mødet: 

• Status på kystsikringsprojektet 
• Naturpleje: Ønsker orientering om de fremadrettede planer/ prioriteringer. 

Herunder vedligehold af stier, trapper o.l. Er der et budget for naturpleje, som 
borgerforeningen kan være med til at prioritere brugen af? Hvem fra 
kommunen kan evt. deltage i et borgermøde? 

• Ophævelse af fredning, så man kan ride, sætte båd i vandet fra stranden og  
køre på stranden uden for højsæsonen. 

• Boliger: Plan for hvordan der kan sættes gang i byggeri.  
• De offentlige toiletter, opfølgning. 

Orientering om kontaktudvalgsmødet slås op, så alle interesserede kan komme med 
emner, de ønsker taget op. Fristen for tilbagemelding til bestyrelsen er den 15. april 
2018. 
 
Ad 7. Flagdage på Anholt 
 
Bestyrelsen vedtog et forslag om flagdage på Anholt. Flagdage og regler for flagning 
hænges op på plankeværker og sættes på hjemmesiden. 

 



Ad 8. Eventuelt 

Ren dag: Formanden undersøger regler for forsikring vedr. kørsel. 

Ad 9. Næste møde 

Næste møde blev aftalt til den 17. april 2018 kl. 19:00, hvor bl.a. følgende punkter 
tages op: Ren dag, Sct Hans og punkter til kontaktudvalgsmødet. 
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