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Referat fra bestyrelsesmøde den  29. oktober 2018  

 

Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat fra mødet den 18. september 2018 

2. Hurtigere bredbånd på Anholt 

3. Orientering om projekt "Nye naboer" 

4. Projekt Nye sanghæfter 

5. Nyt fra Færgeudvalget for Grenaa-Anholt Færgefart 

6. Eventuelt 

a) Udhængsskab 

b) Dato for generalforsamling 

c) Indlæg i Anholt-Posten 

7. Næste møde 

 

Ad 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 18. september 2018 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

Ad 2. Hurtigere bredbånd på Anholt 

Formanden forsøger at finde frem til kommunens medarbejder, som evt. kan fremsende materiale, så 
bestyrelsen kan planlægge og holde borgermøde om emnet i påsken. 

Ad 3. Orientering om projekt "Nye naboer" 

Deltagerne fandt det positivt at møde andre ø-repræsentanter, der har de samme problemer mht. 
bosætning som Anholt. Hovedpunkterne i seminaret var erhvervs- og boligforhold. Deltagerne skal melde 
tilbage til ø-sammenslutningen vedr. ledige jobs og ledige erhvervsbygninger o.lign. inden den 30. 
november 2018. 

Ø-sammenslutningen holder kursus om lejeloven sidst i november. 

Poul jessen-Klixbüll og Jens Rosendal arbejder videre på vedtægter for en selvejende institution, hvis formål 
er at skaffe midler til en prøvebolig. 

Ad 4. Projekt Nye sanghæfter 

Sanghæftet blev gennemgået. Bestyrelsens forslag til sange, der skal udgå, og nye sange, der skal 
medtages, blev oplistet.  

I næste nummer af Anholt-Posten (julenummeret) efterlyses Anholt-sange til sanghæftet. Ideer kan sendes 

til borgerforeningen.  
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Ad 5. Nyt fra færgeudvalget 

Der er uenighed om, om fragtpriserne er reduceret rigtigt. Jens Rosendal har taget kontakt til en af 
kommunens økonomer for at få gennemgået beregningerne af reduktionen af fragtpriserne. 

Ad 6. Eventuelt 

Ad 6a. Udhængsskab 

Udhængsskabet er indkøbt. Det vil sat op snarest muligt. 

Ad 6b. Dato for generalforsamling  

Datoen blev fastsat til den 3. februar 2019. 

Ad 6c. Indlæg i Anholt-Posten 

Det blev aftalt, at til næste nummer af Anholt-Posten skriver Kirsten Østergaard om bosætning (projekt Nye 
naboer) og Poul Jessen-Klixbüll om borgerforeningens rolle i lokalplansagen. 

Ad 7. Næste møde 

Næste møde holdes ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2018 med emnet andespil. 

 

 

 

                          Liselotte Sørensen                              Kirsten Rasmussen  
 
 
                                  Poul Jessen-Klixbull               Jens Rosendal 
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