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Referat fra bestyrelsesmøde den  18. september 2018 

 

Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat fra mødet den 28. august 2018 

2. Status på "Red Anholts kyst" 

3. Ændring af lokalplan for havnearealer 

4. Hurtigere bredbånd på Anholt 

5. Status på projekt "Nye naboer" 

6. Borgermøde om færgefartplan for 2019 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

Ad 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 28. august 2018 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

Ad 2. Status på "Red Anholts kyst" 

Det indsamlede beløb til "Red Anholts kyst" er overført til Norddjurs Kommune. Bestyrelsen anser derfor 

projektet for afsluttet.  

Til foråret bliver der afholt en indvielse af hele kystsikringen, når byggeriet er slut. Her vil Norddjurs 

Kommune, folketingspolitikere mfl. deltage. 

Bestyrelsen er bekymret over, at bolværket er fjernet på den Nordre mole, og at der ikke er planer om at 

opsætte et nyt. 

Den  27. september 2018 kommer Danmarks Radio og filmer, når de første store sten skal lægges. 

Ad 3. Ændring af lokalplan for havnearealer 

Da bestyrelsen ikke kender til forslag om ændring af lokalplaner, kan den ikke forholde sig til sagen. 

Ad 4. Hurtigere bredbånd på Anholt 

Bestyrelsen planlægger at afholde et borgermøde om emnet i påsken 2019. Det er derfor vigtigt, at 
bestyrelsen hurtigt får det nødvendige materiale. Formanden rykker Henrik Friis. 

Ad 5. Status på projekt "Nye naboer" 

Anholt er sammen med seks andre småøer godkendt som projekt ø. 

Bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen efterlyser følgende : 

• Et oplæg fredag den 26. oktober 2018 om projekterne prøv en ø og prøv en øbo.  
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• en fortælling om (portræt af) nogle tilflyttere, som kan bruges i en fælles markedsføring af 
småøerne, så det kan medvirke til, at flere får øjnene op for ølivet.  

Ad 6. Borgermøde om færgefartplan for 2019 

Bestyrelsen repeterede de punkter, den vil bringe op på borgermødet den 11. oktober 2018: 

• Er det nødvendigt, at færgen ligger i Grenaa til kl. 13 i juni måned. Kan man nøjes med skolernes 
sommerferie? 

• Kan der lægges flere sejladser ind i forbindelse med julen? 

Ad 7. Eventuelt 

1. Birgitte Dahl Jeppesen laver et udkast til Nyt fra Anholt Borgerforening til Anholt Posten. 
2. Vinpræmier, der ikke blev udleveret inden 1. september 2018, gives til pensionisternes 

onsdagsspisning og bruges som præmier til andespillet i december. 
3. Formanden lægger sanghæfter i bestyrelsesmedlemmernes postkasser inden næste møde, så alle 

kan nå at forberede sig. 
4. Kulturforeningen arrangerer foredrag om havbrug på Anholt i efterårsferien (torsdag 18/10).  

Ad 8. Næste møde 

Næste møde blev aftalt til den 29. oktober 2018. 
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