Referat fra bestyrelsesmøde den 10. december 2018
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Underskrivelse af referat fra mødet den 21. november 2018
Orientering om projekt "Nye naboer"
Nyt fra Færgeudvalget for Grenaa-Anholt Færgefart
Lokalplan - foroffentlighedsfase
Eventuelt
a. Anholt Bibliotek
b. Referat fra grundejerforeningens generalforsamling
6. Næste møde
Ad 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 29. oktober 2018
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.

Ad 2. Orientering om projekt "Nye naboer"
Formanden, næstformanden, Jens Rosendal og Birgitte Jeppesen deltog i ø-sammenslutningens webinar
om bl.a. lejeloven torsdag den 6. december 2018. På mødet kom det frem, at
•

•
•
•

Norddjurs Kommune og B45 gerne må indgå en aftale om at prioritere børnefamilier til ledige
lejligheder. Jens Rosendal forfatter et brev til kommunen om at prioriterer børnefamilier ved
udlejning af B45s lejligheder på Anholt.
Der må gerne indgås tidsbegrænsede udlejningsaftaler på fx 10 år, hvis der er en gyldig grund.
B45-husene på Anholt er billige i forhold til nybyggeri.
Poul Jessen-Klixbüll og Jens Rosendal arbejder videre på mulighederne for et prøvebolighus.

Ad 3. Nyt fra Færgeudvalget for Grenaa-Anholt Færgefart
Jens Rosendal har spurgt ind til fragttilskuddet til færgen. Dette har resulteret i, at mindsteprisen nu er sat
ned til 20 kr. pr. enhed. Samtidig er der fremkommet et "overskud" for 2017, som kan bruges til
serviceforbedringer.
Der er fremkommet et ønske om, at billetkontrollen i dårligt/koldt vejr flyttes ind på cykeldækket, så
passagererne kan stå i læ i ventetiden.
Ad 4. Lokalplan - foroffentlighedsfase
Som resultat af borgermødet den 20. november 2018 har borgerforeningen sammen med de andre
fremmødte tilkendegivet, at der bakkes op om, at Norddjurs Kommune udarbejder forslag til en
lokalplansændring.
Da foroffentlighedsfasen ikke var påbegyndt på datoen for fremsendelse af tilkendegivelsen,
genfremsendes tilkendegivelsen, da den ellers ikke vil indgå i materialet vedr. lokalplanændringen.
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Ad 5. Eventuelt
Ad 5a. Anholt Bibliotek
Det fysiske bibliotek på Anholt er lukket ned, og Helle Rossen er fyret pr. 1. februar 2019.
Formanden skriver til grundejerforeningen om bibliotekssagen med opfordring til, at den tager det op
med deres medlemmer.
Ad 5b. Referat fra grundejerforeningens generalforsamling.
Birgitte Jeppesen er refereret forkert. Grundejerforeningen er blevet gjort opmærksom på fejlen.
Kirsten Østergaard beder Anette Haugaard fra grundejerforeningen om at sende rettelsen af referatet
ud til alle deres medlemmer.
Ad 6. Næste møde
Næste møde blev aftalt til: Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19:00.
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