Referat fra bestyrelsesmøde den 28. august 2018
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Underskrivelse af referat fra mødet den 17. april 2018
Status på kystsikringen
Ændring af lokalplan for havnearealer
Boliger på Anholt
Hurtigere bredbånd
Projekt "Nye naboer"
Havbrug
Eventuelt
a. Udhængsskab
b. Sanghæfte
c. Offentliggørelse af referater
d. Borgermøde om fartplan
9. Næste møde

Ad 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. april 2018
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.
Ad 2. Status på kystsikringen
Projektet er i gang, hvilket kan konstateres på havnen, hvor maskiner og materiel er ved at blive
oplagret.
På næste møde drøftes erfaringerne med indsamlingen via booomerang.
Ad 3. Ændring af lokalplan for havnearealer
På baggrund af planstyrelsens afgørelse i sagen om vandrehjem på havneområdet drøftede
bestyrelsen mulige løsninger mht. fremtiden. Drøftelserne genoptages på næste møde, hvor
bestyrelsen bl.a. vil tage stilling til, hvordan den vil forholde sig til et eventuelt forslag om at ændre
lokalplanen, og om der eventuelt skal afholdes borgermøde herom.

Ad 4. Boliger på Anholt
Nu, hvor kystsikringsprojektet ikke kræver bestyrelsens indsats, vil manglen på boliger på Anholt
være bestyrelsens focusområde. Jens Rosendal og Poul Jessen-Klixbüll vil undersøge vilkårene for
at oprette en boligfond, som vil være nødvendig for at søge midler til byggeri.
Ad 5. Hurtigere bredbånd
Der blev etableret telefonmøde med Henrik Friis fra Syddjurs Kommune om muligheden for at
udnytte bredbåndspuljen i 2018 eller 2019. Der var enighed om, at der skal satses på at få del i
bredbåndspuljen for 2019, så det er muligt at få beskrevet projektet ordentligt.
Prisen for tilslutning vil være ca. 4.000 kr., men mindst 40 husstande skal tilmelde sig.
Henrik Friis fremsender informationsmateriale. Det tilstræbes, at fastboende og sommerhusejere
kan informeres om projektet i påsken 2019.
Ad 6. Projekt "Nye naboer"
Anholt Borgerforening har søgt om, at Anholt bliver en af øerne i et nyt bosætningsprojekt "Nye
naboer - mere øliv". Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske
Småøer og LAG Småøerne. Bliver Anholt udvalgt afholdes møde ultimo oktober, hvor Liselotte
Sørensen, Kirsten Rasmussen, Gyrite Andersen og Jens Rosendal deltager.
Bestyrelsen håber, at det er muligt med projektet at promovere øen som velegnet for børnefamilier.
Pga. ansættelsesstop i Norddjurs Kommune vil det ikke have mening at søge om midler til en
bosætningskonsulent, men det vil være muligt at samarbejde med en bosætningskonsulent, der er
ansat i Norddjurs Kommune.
Alle tiltag, der har bosætning på Anholt som målsætning, vil have bestyrelsens focus.
Ad 7. Havbrug
Den 11. november 2018 afholdes et stormøde i Grenaa om modstand mod havbrug. Bestyrelsen
opfordrer så mange som muligt i at deltage i mødet.
Ad 8. Eventuelt
Ad 8a. Udhængsskab
Kassereren har købt et nyt udhængsskab, der vil blive hængt op, når pladen er blevet malet.
Ad 8b. Sanghæfte
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal trykkes nye sanghæfter. Formanden tager sanghæfter
med til næste møde til bestyrelsen, så hver især kan komme med forslag til sange, der skal udgå, og
sange, der skal med i det nye hæfte.

Ad 8c. Offentliggørelse af referater
Det blev aftalt, at senest 10 dage efter udsendelse af udkast til referat, kan referatet offentliggøres,
hvis ingen har bemærkninger eller retttelser til udkastet.
Ad 8d. Borgermøde om fartplan
I oktober 2018 afholdes borgermøde i forsamlingshuset om færgefartplanen for 2019.
På næste møde vil bestyrelsen drøfte de forhold, som den er bekendt med, og som bør tages op på
mødet. Dette gælder bl.a. færgens Wifi, der ikke kan køre om sommeren pga. overbelsatning. Der
skal også ses på nødvendigheden af, at færgen ligger så længe i Grenaa før og efter sommerferien.
Ad 9. Næste møde
Næste møde blev aftalt til den 18. september 2018 kl. 19.
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