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Referat fra bestyrelsesmøde i Anholt Borgerforening 

MANDAG DEN 18. MARTS 2019  

 

Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat fra mødet den 21. februar 2019 

2. Projekt "Nye naboer - mere ø-liv" 

3. Nye sanghæfter 

4. Dark Sky  

5. Naturmøde i Hirtshals den 23. maj-25. maj 2019 

6. Status for lokalplan nr. 158 for Anholt Havn 

7. Anholt Bibliotek 

8. Film om mørke 

9. Anholt-Posten  

10. Hurtigere bredbånd på Anholt 

11. Eventuelt 

a. Brandberedskabet for Anholt 

b. Anholt Museum 

12. Næste møde 

Ad 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 21. februar 2019 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende uden bemærkninger. 

Ad 2. Projekt "Nye naboer - mere ø-liv" 

Deltagerne i den seneste workshop orienterede om programmet. Der blev bl.a. arbejdet med forskellige  

målgrupper for bosætning: børnefamilier, nørder og seniorer. 

Det overvejes, om der skal laves en hjemmeside, der henvender sig direkte til tilflyttere. Hjemmesiden 

kunne indeholde oplysninger om boliger, jobs, indkøbsmuligheder, børnepasning, skole m.v. 

Undersøgelser viser, at de, der flytter til øerne, ofte har kendskab til øen i forvejen. Det kunne være en ide, 

at der på færgen om sommeren vises stemningsbilleder fra Anholt uden for sæsonen.  

 

Det overvejes, om der skal afholdes et visionsmøde med temaet bosætning. Formanden kontakter Anja 

Bech Knudsen fra ø-sammenslutningen om en dato. 

Næste bosætningsmøde, der er planlagt til oktober 2019, afholdes på Anholt, hvis der er opbakning fra de 

andre deltagende øer. Gyrite Andersen undersøger overnatningsmuligheder.  

Formanden har sendt forslaget om en ø-konsulent til Norddjurs Kommune, så det medtages som et punkt 

på  kontaktudvalgsmødet den 27. juni 2019. 

Ad 3. Nye sanghæfter 

Hans Jørgen Lassen vil lave layoutet for det nye sanghæfte, og han vil indhente tilbud på trykningen. 
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Ad 4. Dark Sky 

Formanden har haft besøg af bl.a. Anne Dixgaard, der arbejder videre med certificering. Anne Dixgaard vil 

måske arrangere et borgermøde skærtorsdag, som hun selv sørger for indkaldelse til. 

Yderligere informationer om Dark Sky:  

             https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/paa-moen-har-de-faaet-papir-paa-moerket 

Ad 5. Naturmøde i Hirtshals den 23. maj-25. maj 2019 

Laurits Møbjerg tilbyder at tage materiale (evt. brandingmateriale vedr. tilflytning) med til Hirtshals. 

Der kan læses mere om naturmødet på https://naturmoedet.dk/naturmodet-2019/program/. 

 

Ad 6. Status for lokalplan nr. 158 for Anholt Havn 

Formanden har til bestyrelsen rundsendt høringssvar fra foroffentlighedsfasen. Scenarie 2 indstilles af  

økonomiudvalgsmødet til godkendelse i kommunalbestyrelsen den 19. marts 2019. 

Det kommer bag på bestyrelsen, at der er givet tilladelse til udlejning i Pakhuset. 

Ad 7. Anholt Bibliotek 

Gyrite Andersen orienterede om udviklingen i bibliotekssagen. Bl.a. vil bøger fremover bliver udleveret fra 

Anholt Skole og ikke fra færgekontoret, og biblioteket vil være åbent 2 timer hver onsdag. 

Ad 8. Film om mørke  

Laurits Møbjerg orienterede bestyrelsen om, at en gruppe ønsker at lave et kunstprojekt om mørke på 

Anholt. Hans Jørgen Lassen har lavet en formulering vedr. tilkendegivelse om opbakning til projektet, som 

Laurits Møbjerg formidler videre.  

Ad 9. Anholt-Posten 

Der kommer et indlæg om “Ren dag” i næste nummer af Anholt-Posten, og formanden laver udkast til Nyt 

fra borgerforeningen (konstituering, om bosætningsseminaret og status på lokalplanen). 

Flere abonnenter på Anholt-Posten ønsker at modtage Anholt-Posten i god tid inden ferier, så de kan nå at 

få den med. Hvis det er muligt for Signe Hylby at fremrykke udsendelsesdagen, vil det være ok. 

 

Ad 10. Hurtigere bredbånd på Anholt 

Henrik Weis kommer til Anholt den 15. april 2019. Formanden har lejet forsamlingshuset til borgermøde 

den 15. april 2019 kl. 19:30. Formanden har rykket for materiale til indlæg i Anholt-Posten og opsætning på 

plankeværker.  

 

Ad 11. Eventuelt 

 

Ad 11a. Brandberedskabet for Anholt.  

Birgitte Dahl Jeppesen kontakter Morten Abildstrøm og Bent Rasmussen med henblik på, at der kan holdes 

et borgermøde, hvor der orienteres om beredskabsplanen. 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/paa-moen-har-de-faaet-papir-paa-moerket
https://naturmoedet.dk/naturmodet-2019/program/
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Ad 11b. Anholt Museum 

Gyrite Andersen har igen tilbudt Anholt Museum at hjælpe med at udforme en ansøgning om fritagelse for 

tilbagebetaling af lånet, hvilket museet har afslået. Gyrite Andersen anbefaler, at pengene ikke betales 

tilbage. 

 

Ad 12. Næste møde 

Næste møde blev aftalt til den 6. maj 2019 kl. 19:00 

 

 

 

 

 

Liselotte Sørensen                      Kirsten Rasmussen                    Poul Jessen-Klixbüll 

 

 

 Laurits Møbjerg                       Birgitte Dahl Jeppesen               Hans Jørgen Lassen 

 

 

                      Gyrite Andersen 

 

 

 

 

 

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

