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Anholt Borgerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. februar 2019  

Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat fra 11. februar 2019 

2. Hurtigere bredbånd på Anholt 

3. Ren dag 2019 

4. Hjemmesidens indhold 

5. Borgermøder/medlemsmøder 

6. Ø-konsulentfunktion 

7. Anholt Museums ansøgning om tilskud 

8. Anholts Biblioteks fremtid 

9. Nye sanghæfter 

10.  Eventuelt 

a. Flaglaug og flagdage 

b. Vedligeholdelse af Bybakken 

11.  Næste møde 

  
Ad 1. Underskrivelse af referat fra 11. februar 2019 
 
Referatet blev underskrevet af tilstedeværende. 
 
Ad 2. Hurtigere bredbånd på Anholt 
 
Hans Jørgen Lassen har rundsendt linket https://bredbaandspulje.ens.dk/, hvoraf det fremgår, at det stort 
set kun er sommerhusejere, der er tilskudsberettiget, hvad de fleste ikke er klar over. 
 
De ansvarlige for ansøgninger til bredbåndsprojekter i Norddjurs og Syddjurs kommuner samt FIBIA er 
inviteret til borgermøde i påsken. Når de melder tilbage med en dato lejes forsamlingshuset. Formanden  
rykker for hurtigt svar. 
 
Ad 3. Ren dag 2019 
 
Det blev aftalt at afholde ren dag den 1. juni 2019. Da forsikringen ikke dækker, hvis der sker uheld med 
folk på ladet, vil deltagerne blive kørt med jeep.  

 
Kirsten Østergård sætter opslag op på plankeværket og i Anholt posten, mens Gyrite Andersen orienterer 
kommunen. 
 
Ad 4. Hjemmesidens indhold 
 
Bestyrelsen drøftede og besluttede forskellige forslag til forbedringer af hjemmesiden. Det skal bl.a. fremgå 
af forsiden, at forslag til bestyrelsen om arbejdsemner skal modtages skriftligt. 
 

https://bredbaandspulje.ens.dk/
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Sammensætningen af bestyrelsen ændres efter generalforsamlingen, og fanen Red Anholts kyst ændres til 
“Projekter”, hvor også bosætningsprojektet beskrives, evt. med link. 
 
Ad 5. Borgermøder/medlemsmøder 
 
Borgermøder kan kun være orienterende møder, hvor alle kan møde op og give udtryk for deres meninger,  
men de kan ikke være bestemmende for bestyrelsens arbejde. 
 
Medlemsmøder (feks. generalforsamlinger) er kun for medlemmer af borgerforeningen. 
 
Ad 6. Ø-konsulentfunktion 
 
Kirsten Østergård meddeler ø-sammenslutningen, at Anholt Borgerforening er interesseret i en ø-
konsulent. 
 
Eventuel medfinanciering af Norddjurs kommune tages op på kontaktudvalgsmødet i juni 2019. På de 
næste bestyrelsesmøder vil bestyrelsen drøfte arbejdsopgaverne for en ø-konsulent (medieomtale, god 
hjemmeside, jobmuligheder, bosætning, ansøgning om projektmidler mv.). 
 
Ad 7. Anholt Museums ansøgning om tilskud 
 
Gyrite Andersen tilbyder igen at hjælpe museet med at skrive en ny ansøgning til feriefonden om 
eftergivelse af lånet. Dette skal prøves igen. 
 
Før bestyrelsen kan tage endelig stilling til ansøgningen, skal den have en udførlig beskrivelse af hele sagen  
på skrift. 
 
Ad 8. Anholts Biblioteks fremtid 
 
Der var intet nyt at orientere om. 
 
Ad 9. Nye sanghæfter 
 
Kirsten Østergårds forslag til indholdet af et nyt sanghæfte, der også blev fremlagt på generalforsamlingen, 
blev endeligt godkendt af bestyrelsen. 
 
Alle sange skrives med samme type skrift, og omslaget trykkes med en ny farve (evt. lysegrønt). Kirsten 
Østergård undersøger mulighederne for trykning. 
 
Ad 10. Eventuelt 
 
Ad 10 a. Flaglaug og flagdage 
 
Formanden udarbejder en liste over flagdage i 2019, som udleveres til flaglauget og sættes på 
hjemmesiden. 
 
Hans Jørgen Lassen overvejer, om flagdagene for 2020 skal tages op på næste generalforsamling. 
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Ad 10 b. Vedligeholdelse af Bybakken 
 
Plankeværket omkring flagstangen på Bybakken trænger til opretning og maling. Samtidig kunne der evt. 
laves plancher med historien om Bybakken og udpegning af fixpunkter, som kan ses derfra. 
 
På næste møde drøftes mulighederne for financiering af renoveringen, og hvem der eventuelt skal stå for 
det. 
 
Ad 11. Næste møde 
 
Næste møde blev aftalt til mandag den 18. marts 2019 kl. 19:00 
 

 

 

 

Liselotte Sørensen                      Kirsten Rasmussen                    Poul Jessen-Klixbüll 

 

 

       Laurits Møbjerg                       Birgitte Dahl Jeppesen               Hans Jørgen Lassen 

 

 

  Set: Gyrite Andersen 

 

https://www.e-julemaerket.dk/?000cb03b-8a8d-4b42-844f-0ef56499551a

