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Referat fra bestyrelsesmøde den 17. april 2018  
 
Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat fra mødet den 19. marts 2018 

2. Status på kystsikringsprojektet 

3. Mødet med Anholt Grundejerforening den 30. marts 2018 

4. Kontaktudvalgsmøde den 28. maj 2018 

5. Boliger på Anholt 

6. Adgang til Anholt Fyr 

7. Havdambrug i Kattegat 

8. Ren dag 

9. Sct. Hans 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 

 

Ad 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 19. marts 2018 
Referatet blev underskrevet. 
 

Ad 2. Status på kystsikringsprojektet 
Den 5. april 2018 blev der afholdt statusmøde hos Norddjurs Kommune, hvor Anholt 
Borgerforening, Anholt Grundejerforening og Anholt Camping blev orienteret om den kommende 
licitation og tidsplanen for projektets gennemførelse. 

Beskrivelse af projektet med billeder hænges op ved brugsen og på præstens plankeværk. 

Den 18. april 2018 kommer entreprenører, der ønsker at give bud på projektet, til Anholt for at se 
på de fysiske forhold, inden de afgiver tilbud. Cowi og en repræsentant fra Norddjurs Kommune vil 
gøre rede for projektet og besvare eventuelle spørgsmål. Jens Rosendal har tilbudt, at der kan 
lægges byggemateriale på campingpladsens areal. 

Når asfaltvejen skal udbedres i maj 2019, overvejes det at ordne resten af asfaltvejene samtidig, 
da det vil være billigere for kommunen. 

Norddjurs Kommune har nævnt for Anholt Havn, at der skal tænkes på beskyttelse mod bagindløb 
til havnen. Dette er ikke en del af kystsikringsprojektet, men Norddjurs Kommune er opmærksom 
på nødvendigheden af en løsning.  

Ad 3. Mødet med Anholt Grundejerforening den 30. marts 2018                                                 
Birgitte Dahl har skrevet og udsendt et referat til bestyrelsen. De af bestyrelsen, der er medlem af 
Anholt Grundejerforening møder så vidt mulig op til grundejerforeningens generalforsamling. 
 

Ad 4. Kontaktudvalgsmøde den 28. maj 2018                                                                                 
Formanden har fremsendt forslag til punkter, som borgerforeningen ønsker behandlet. Herudover 
tilføjes følgende punkter: Under punktet naturpleje ønskes diskuteret mulighederne for at få 
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dispensation vedr. ridning, kørsel o.lign. på stranden uden for sæsonen samt mulighederne for en  
projektmedarbejder, der kan være behjælpelig indenfor boliger, erhverv og turisme (se punkt 5).  
 
Ad 5. Boliger på Anholt 
Til næste møde vil formanden få printet matrikelkort, hvor mulige grunde, der er egnede til 
boliger, kan indtegnes. 

Afhængig af behandlingen på kontaktudvalgsmødet skal der tages stilling til, om borgerforeningen 
skal ansøge om midler til en projektmedarbejder, der kender til boligbyggeri. 

Ad 6. Adgang til Anholt Fyr 
Borgerforeningen og Anholt Grundejerforeningen har fået henvendelse fra Johanne Heilskov om 
muligheden for at få adgang til Anholt Fyr. Henvendelsen skal ses på baggrund af, at Anholts Ørken 
er blevet udvalgt til et af de 50 steder, der indgår i "Smuttursprojektet". 

Bestyrelsen ser positivt på tanken om, at der bliver offentlig adgang til fyret på en eller anden 
måde. Desværre er der adskillige forhold, der gør dette vanskeligt. Anholt Fyr er fredet, hvilket gør 
det vanskeligt at sikre adgangsforholdene.  

Da der er mulighed for at give tilladelse til specielle arrangementer, kan der indgåes aftaler med 
turistforeninger om offentlig adgang. Da det vil være en rigtig stor turistattraktion, må det være en 
opgave for Destination Djursland at arbejde videre med. 

Ad 7. Havdambrug i Kattegat 
Ifølge Grenaabladet er der nu 37, der er interesseret i at etablere havdambrug. 

Formanden sætter Anholt Borgerforening på listen over foreninger/folk, der bakker op om 
aktionsgruppen mod dambrug. 

Ad 8. Ren dag 
Formanden undersøger, om det med hensyn til forsikring er muligt at få engangstilladelser som 
ved studenterkørsel, så det er muligt på forsvarligvis at gennemføre Ren dag - arrangement. 

Da der i år er 3 “smutture” i Ørkenen på de samme datoer, hvor der kunne arrangeres Ren dag, 
aflyses Ren dag i år. 

Ad 9. Sct. Hans 
Som vanlig spørger formanden brandmyndighederne om tilladelse til at afholde Sct. Hans bål på 
havnen, hvis vejret tillader det. Det undersøges, hvilke muligheder der er for talere og musik. 

Ad 10. Eventuelt 

- Da sanghæfterne er ved at være opbrugte, gennemgås indholdet på næste møde, så der kan    
trykkes et nyt oplag. 
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- Der er kursus i Allingåbro d. 16. maj 2018 om persondataforordningen. Invitation ses på 
Norddjurs Kommunes hjemmeside. 

-Birgitte Dahl orienterede om erhvervsmøder på Anholt arrangeret af Destination Djursland. 

Ad 11. Næste møde 

Kommer der ikke yderligere punkter til kontaktudvalgsmødet, holdes næste møde d. 19. juni 2018. 
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