ANHOLT BORGERFORENING
Referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni 2019
Dagsorden:
1. Underskrivelse af referat fra mødet den 6. maj 2019
2. Opfølgning på Ren dag
3. Status på projektet "Nye naboer - mere ø-liv"
4. Kontaktudvalgsmødet den 27. juni 2019
5. Kystsikringsarrangement den 8. juni 2019
6. Indlæg til Anholt-Posten
7. Dark Sky
8. Støtte til museet
9. Møde i færgeudvalget for Grenaa-Anholt Færgefart den 7. juni 2019
10. Nyt fra generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer
11. Eventuelt
a. Sanghæfter
b. Sct. Hans
12. Næste møde
Ad 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 6. maj 2019
Underskrivelsen udskydes til næste møde
Ad 2. Opfølgning på Ren dag
Der var desværre ikke så mange som tidligere, der mødte op til arrangementet. Da der kun blev fundet lidt
skrald, overvejer bestyrelsen, om arrangementet først skal gentages om to eller tre år.
Ad 3. Status på projektet "Nye naboer - mere ø-liv"
Anholt Borgerforening har nu sat focus på bosætning. I den anledning kommer Anja Bech Knudsen, der er
bosætningskonsulent i Sammenslutningen af Danske Småøer, til Anholt den 12. juni 2019 for at orientere
om en spørgeskemaundersøgelse af nuværende og tidligere øboers grunde til at flytte til og fra øen. Anja
Bech Knudsen vil herefter stå for en brainstorming, så nye tiltag og ideer til at tiltrække nye naboer gerne
skulle komme frem. Næstformanden sætter opslag om visionsmødet op på plankeværket og på Anholt.liv.
4. Kontaktudvalgsmødet den 27. juni 2019
Beredskabet på Anholt har tidligere været et punkt på dagsordenen, hvor muligheden for et borgermøde
blev nævnt. Bestyrelsen ønsker fortsat et sådant møde, da der er et stort behov hos såvel fastboende som
sommerhusejere for at kende de indsatsmuligheder, der er ved forskellige uheld/ulykker, og kende de
forholdsregler, som gælder for dem. Bestyrelsen vil også gerne vide, hvornår sirenen igen bliver sat op.
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Borgerforeningen ønsker, at Dark Sky kommer på dagsordenen til mødet.
Når punktet om udlejning på havnen er sat på dagsordenen, skal det ses i lyset af den megen uro, der har
været på øen mht. vandrerhjemmet. Der foreligger endnu ikke et forslag til ændring af lokalplanen.
Ad 5. Kystsikringsarrangement den 8. juni 2019
Bestyrelsesmedlemmernes forskellige arbejdsopgaver blev aftalt.
Ad 6. Indlæg til Anholt-Posten
Poul Jessen-Klixbüll skriver indlægget Nyt fra Anholt Borgerforening med hjælp fra Kirsten Østergaard til
afsnittet om bosætning.
Ad 7. Dark Sky
Borgerforeningens bestyrelse bakker op om den arbejdsgruppe, der vil arbejde for at certificere Anholt som
Dark Sky område.
Bestyrelsen vil anbefale Norddjurs Kommune, at udskiftning af gadelamperne på Anholt sker i henhold til
Dark Sky principperne.
Ad 8. Støtte til museet
Bestyrelsen bakker op om, at museet fortsætter deres indsamling. Da borgerforeningen som udgangspunkt
ikke økonomisk støtter andre foreninger eller enkeltpersoner, kan bestyrelsen fremsætte forslag om støtte
til museet på næste generalforsamling, såfremt museets bestyrelse til den tid vurderer, at der er behov for
borgerforeningens støtte.
Punktet, der før har været drøftet på et kontaktudvalgsmøde, tages op igen, så borgerforeningen kan høre
om Norddjurs Kommunes erfaringer med tilbagebetaling til feriefonden.
Ad 9. Møde i færgeudvalget for Grenaa-Anholt Færgefart den 7. juni 2019
Borgerforeningen efterlyser mere fyldestgørende dagsordener og referater fra møderne. Der mangler bl.a.
verbale forklaringer på selv større budgetafvigelser.
Der er problemer med håndværkerbiler. Der er lavet en selvbestaltet regel på færgekontoret, så håndværkerbiler har første prioritet. Beslutninger truffet af færgeudvalget bør ikke omgåes af færgekontoret. Der
orienteres om punktet under eventuelt på færgeudvalgsmødet. Punktet bør sættes på dagsordenen på et
efterfølgende færgeudvalgsmøde.
Ad 10. Nyt fra generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer
Efter en længere diskussion på generalforsamlingen endte det med, at Sammenslutningen af Danske
Småøer ikke vil anbefale gratis færge til øerne.
Birgitte Dahl Jeppesen vil gerne høre, om borgerforeningen skal tilbyde, at sammenslutningens
generalforsamling kan holdes på Anholt. Punktet tages op på næste møde.
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10. Eventuelt
10 a. Sanghæfter
Sanghæfterne, der koster 20,- kr. pr. stk., opbevares i Den gl. Skole.
10 b. Sct. Hans
Kirsten Østergaard sætter opslag op på plankeværker og i udhængsskabet om Sct. Hans bål på havnen. Der
holdes fast i tidspunktet kl. 21. Sanghæfterne medbringes.
11. Næste møde
Næste møde blev aftalt til den 19. august 2019.
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