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ANHOLT BORGERFORENING 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. maj 2019 

 

Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat fra mødet den 18. marts 2019 

2. Bestyrelsens virke 

3. Status på projektet "Nye naboer - mere ø-liv" 

4. Opfølgning på borgermødet om bredbånd 

5. Kontaktudvalgsmødet den 27. juni 2019 

6. Kystsikringsarrangement 

7. Ren dag arrangementet den 1. juni 2019 

8. Sanghæfter 

9. Anholt-Posten 

10.  Rengøring af offentlige toiletter på Anholt 

11. Eventuelt 

a. Hjertestarterkursus den 10. maj 2019 

b. Visit Anholt 

c. Foreningen "Fyrets venner" 

12. Næste møde 

 

Ad 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 18. marts 2019                                           

Referatet blev underskrevet.  

 

Ad 2. Bestyrelsens virke 

Kirsten Østergård havde bedt om at få punktet på dagsordenen, da hun ikke igen ønsker som 

medlem af borgerforeningens bestyrelse at stå med ansvar for et borgermøde, hvor hun regner med, 

at alle, der ikke har meldt afbud, møder op og tager sin tørn med bord- og stoleopstilling, værtsrolle 

mv. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke bare regne med, at det tager andre sig nok af. Sådan har og 

skal bestyrelsesarbejdet i borgerforeningen ikke være! 

 

På næste møde tages punktet op igen med en diskussion om, hvilke projekter borgerforeningen skal 

prioritere, og om der er projekter, som kun enkelte brænder for, og som andre ikke ønsker at gøre en 

indsats for og med. 

Der var enighed om, at man har pligt til at melde afbud, når man ikke kan deltage i borgermøder og 

andre arrangementer. Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at melde klart ud med, hvad de kan 

bidrage med til de forskellige arrangementer. 
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Ad 3. Status på projektet "Nye naboer - mere ø-liv"                                                               

”Prøv en ø”- gruppen er indkaldt til møde den 8. maj 2019 for at planlægge, hvad Anholt skal bruge 

Anja Bech fra ø-sammenslutningen til, når hun kommer til Anholt den 12.-13. juni 2019. 

 

Ad 4. Opfølgning på borgermødet om bredbånd                                                                     

FIBIA vil komme med et tilbud, som er ca. 50% billigere (og endda fradragsberettiget) i forhold til 

prisen i bredbåndspuljen. Borgerforeningen forpligter sig alene til at “overtale” 220 husstande til at 

være med. Andre Funder Jensen (FIBIA) sender materiale, som skal husstandsomdeles.  

Da TDC allerede har mange bredbåndskunder på Anholt, vil kassereren undersøge, om Yousee har 

planer for udbredelsen af fibernet på Anholt. 

Ad 5. Kontaktudvalgsmødet den 27. juni 2019 

Bestyrelsen har fundet følgende punkter frem til dagsordenen for mødet: 

- Status på planer om havbrug i Kattegat                                                                              

- Opfølgning på overnatningsmuligheder på havnen (forklaring på, at Pakhuset nu har fået tilladelse 

til udlejning af værelser) 

- Anholt Borgerforening opfordrer til, at der igen kommer en varslingssirene op på Anholt 

- Boligsituationen: er der nyt vedr. finansieringsmuligheder for nyt boligbyggeri? Alternative 

muligheder fx. Tinyhouses? 

- Har Norddjurs Kommune planer for Anholt? Kan Anholt Borgerforening gøre brug af kommunens  

bosætningskonsulenter? 

- Der er fortsat mangelfuld vedligeholdelse af de offentlige toiletter 

- Stierne over Nordbjerg og Sønderbjerg trænger til vedligeholdelse. Kan der søges midler til det? 

- Er handleplanen for Anholt Havn udarbejdet? Borgerforeningen ønsker en orientering om 

eventuelle kommende planer. 

6. Kystsikringsarrangement 

 

Formanden undersøger, om kystsikringsarrangementet holdes den 8., den 9. juni eller begge dage.   

 

Borgerforeningen kan sørge for scenevogn, humoristisk sang, fadølsanlæg, grill til pølser el.lign. 

Campingpladsen vil gerne levere strøm og plads. Hele bestyrelse er klar på at deltage i det 

praktiske. 

Norddjurs Kommune betaler udgifterne ved arrangementet, og kommunen sørger for færge, opslag, 

pressedækning, tale (evt. udnyttelse til bosætningskampagne). Bestyrelsen skal have besked om, 

hvem der bestiller pølser, drikkevarer mv. 



 

Side 3 af 4 
 

Anholt Grundejerforening orienteres om arrangementet. 

Ad 7. Ren dag arrangementet den 1. juni 2019                                                                                

Kirsten Østergaard sætter opslag op om arrangementet, og hun indkøber pølser, drikkevarer mv., 

som vil være klar til servering i skolegården 12:30-13:00. 

Formanden sørger for skraldesække. Laurits Møbjerg kører folk på stranden i jeep, mens Birgitte 

Jeppesen samler sække ind på stranden, når indsamlingen er færdig ved 12-tiden. 

Ad 8. Sanghæfter 

Hans Jørgen Lassen har lavet et grafisk forslag til forside, som bestyrelsen vedtog skulle benyttes. 

Omslaget bliver 200g-papir, så det kan holde til regn og forhåbentlig i mange år. Prisen for 500 stk. 

vil ligge på lidt under 3.000 kr. 

 

Ad 9. Anholt-Posten 

Bestyrelsen diskuterede Frank Svenssons artikel i forårsnummeret 2019 af Anholt-Posten, hvor 

borgerforeningens formand bliver citeret. Den pågældende udtalelse, der stammer fra bestyrelsens 

beretning aflagt på borgerforeningens generalforsamling i februar 2019, er et referat af, hvad 

kommunen på kontaktudvalgsmødet i 2018 svarede på et spørgsmål om naturpleje. Det skal 

bemærkes, at udtalelsen ikke gav anledning til bemærkninger på generalforsamlingen.   

  

Ad 10. De offentlige toiletter på Anholt                                                                                              

Borgerforeningen har fået en henvendelse fra Norddjurs Kommune om rengøringshjælp til de 

offentlige toiletter. Bestyrelsen finder ikke, at det er en opgave for borgerforeningen, men 

formanden vil i svaret påpege, at det normerede timetal langfra er tilstrækkelig til at opretholde 

rimelige toiletforhold på Anholt. 

Ad 11. Eventuelt                                                                                                                    

Ad 11a. Hjertestarter kursus den 10. maj 2019.                                                                      

Kirsten Østergård orienterede om, at der er arrangeret hjertestarterkursus på skolen den 10. maj 

2019. Alle blev opfordret til at møde op. Udgifterne til kurset afholdes af Menighedsrådet for 

Anholt Kirke, Anholt Skole og Børnehave samt Anholt Borgerforening.  

Kassereren efterlyste en samlet oversigt over hjertestartere på øen, som kan sættes i Anholt-Posten 

og i udhængsskabet. Laurits Møbjerg kunne oplyse, at Beredskabet har påtaget sig at tjekke op på 

alle øens hjertestartere. 

Ad 11b. Visit Anholt                                                                                                                         

Visit Anholt har fået ny hjemmeside, hvor borgerforeningen er nævnt. Bestyrelsen er ikke blevet 

spurgt, om den kan godkende teksten, der er vist på hjemmesiden, men der gøres ikke mere ved det, 

da den er nogenlunde forståelig. 

Ad 11c. Foreningen "Fyrets venner"                                                                                                     

Birgitte Jeppesen kunne oplyse, at "Fyrets venner" har fået tilladelse af Søfartsstyrelsen til at åbne 

fyret for offentlig adgang.  
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Der er ca. 60 medlemmer af foreningen, hvoraf de 10 gerne vil passe det med åbning 1-2 gange om 

ugen. De, der ønsker adgang til fyret, skal henvende sig til bestyrelsen fx. Birgitte Jeppesen. Prisen 

for at få adgang til fyret er 20,- kr. pr. person. 

 

Ad 12. Næste møde 

Næste møde blev aftalt til den 3. juni 2019. 
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