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Ad 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 19. august 2019 

Referatet, der blev underskrevet af en fuldtallig bestyrelse, lægges på hjemmesiden. 

Ad 2. Status på projektet "Nye naboer - mere ø-liv" 

I workshoppen, der finder sted i Odense den 4. - 5. oktober 2019, deltager formanden, Birgitte Dahl og 

Gyrite Andersen. 

Den lokale bosætningsgruppe holder møde den 7. oktober 2019. Der afventes svar fra Norddjurs Kommune 

om medfinanciering af en bosætningskonsulent. 

Blandt de ideer, der er dukket op omkring bosætning, kunne der opsættes infotavler på færgen, hvor der 

lægges vægt på at vise, hvad Anholt er uden for turistsæsonen. 

Ad 3. Turismen på Anholt 

Birgitte Dahl ønskede dette punkt på dagsordenen for at få en diskussion af borgerforeningens rolle mht. at 

påvirke udviklingen i turismen på Anholt. For ikke at starte forfra på hvert møde blev det aftalt, at hvert 

bestyrelsesmedlem en uge før næste møde til kassereren fremsender mindst to punkter/emner om, 

hvordan bestyrelsen kan gribe emnet an.  

Norddjurs Kommune ved borgmester Jan Petersen har ideer/visioner omkring Anholt, som bestyrelsen kan 

tage udgangspunkt i. Formanden kontakter borgmester Jan Petersen herom. 

 

 



Ad 4. Status på fibernettet på Anholt 

Alle huse og sommerhuse har fået materialet fra FIBIA, og der er lagt pjecer frem i Brugsen. Materialet  er 
også ophængt på plankeværker og i udhængsskabet, så der vil ikke være mange, der ikke kender til 
tilbuddet fra FIBIA. For alle interesserede holder FIBIA den 14. oktober 2019 et oplæg i forsamlingshuset, så 
der vil være mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.  

Borgerforeningens bestyrelse står alene for det praktiske ved arrangementet.  

Ad 5. Affaldshåndtering på Anholt  

Mads Nikolaisen, der er medlem af bestyrelsen i Reno Djurs, har sendt et oplæg vedr. Anholt som affaldsfri 
ø til Reno Djurs bestyrelse. På et bestyrelsesmøde i Reno Djurs afstedkom det en diskussion om der er nok 
orientering om, hvordan og til hvad man kan benytte genbrugspladsen. Efterfølgende har direktør Morten 
Therkildsen sendt en opfordring til Anholt Borgerforening om at komme med gode ideer til, hvorledes de 
forskellige typer af besøgende på Anholt (sommerhusgæster, sejlere og campister) bedst kan informeres. 
Formanden skriver til direktør Morten Therkildsen, at ideen med bedre information er god.  

Hensigten med mere og bedre information er ikke alene at vejlede om praktisk affaldshåndtering, men den 
skal også fortælle, at Anholt er godt med, når det gælder affaldssortering. Da der også er behov for konkret 
orientering af øboerne, kunne mere orientering gives på et borgermøde af en medarbejder fra Reno Djurs.  

Affaldspjecen, som alle husstande modtager hvert år, lægges på borgerforeningens hjemmeside.  

Punktet tages op på næste møde. 

Ad 6. Færgefartplan for 2020 

Hans Jørgen Lassen havde til mødet indsamlet alle modtagne forslag til ændringer i det udsendte udkast til 
færgefartplan for 2020 og indsat dem i et skema, som gør forslagene overskuelige. Bestyrelsen gennemgik 
og rettede skemaet til, hvorefter Hans Jørgen Lassen sender resultatet til Iben Wan på færgekontoret. 

På baggrund af den proces, der har været i år omkring færgefartplanen, fastholder bestyrelsen, at der skal 
afholdes et årligt færgefartsmøde på Anholt.  

Der har ikke været muligt at finde opslaget om fuldtidsjobbet på færgekontoret andre steder end på 
brugsens plankeværk. Bestyrelsen ønsker, at opslaget kommer ud flest mulige steder, da det er vigtigt for 
Anholt at bevare fuldtidsstillingen. Formanden kontakter Iben Wan herom. 

Ad 7. Hjemmeside/mailadresser 

Hans Jørgen Lassen påtager sig opgaven med at vedligeholde borgerforeningens hjemmeside. Han kan nu 
sortere i de mange forslag til forbedringer af hjemmesiden. 

I forbindelse med udleveringen af materiale fra Fibia har Hans Jørgen Lassen udarbejdet en mailliste over 
borgerforeningens medlemmer. For at kunne holde den opdateret er det nødvendigt, at bestyrelsen i øvrigt 
mailer ændringer, som de bliver bekendt med. 

 



Ad 8. Eventuelt 

Ad 8a. Andespil  

Forsamlingshuset er lejet til det årlige andespil den 1. december 2019. 

Ad 8b. Møder og arrangementer 

Birgitte Dahl orienterede om, at der er repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af Danske Småøer 

den 1. - 3. november 2019, og at der den 11. november 2019 afholdes møde for alle kommuner, der har en 

ø under sig.  

Ad 9. Næste møde 

Næste møde blev aftalt til den 13. november 2019. 
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