Anholt Borgerforening
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. november 2019

Dagsorden:
1. Underskrivelse af referat fra mødet den 1. oktober 2019
2. Generalforsamling 2020
3. Status på projektet "Nye naboer - mere ø-liv"
4. Turismen på Anholt
5. Turistmesse i Herning februar 2020
6. Status på fibernettet på Anholt
7. Affaldshåndtering på Anholt
8. Fragtpriser
9. Dark Sky
10. Eventuelt
a. Andespil
b. Orientering fra møder og arrangementer
c. Lejeboliger på Anholt
11. Næste møde

Ad 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 1. oktober 2019
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende uden bebærkninger.
Ad 2. Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen i 2020 blev fastsat til den 15. marts 2020. Datoen annonceres i næste
nummer af Anholt-Posten.
Ad 3. Status på projektet "Nye naboer - mere ø-liv"
Norddjurs Kommune har givet afslag vedr. bidrag til bosætningskonsulent.
Det kniber med tiden til at igangsætte de gode ideer fra diverse work-shops, men der tages fat på
emnerne i det nye år.
4. Turismen på Anholt
Norddjurs Kommune har i budgettet for 2020 afsat 50.000 kr. til i samarbejde med Anholt
Borgerforening, aktive foreninger og virksomheder på Anholt at igangsætte et nyt projekt: Anholt
– en grøn og bæredygtig ø. Der sigtes mod udarbejdelse af en partnerskabsaftale i lighed med de
partnerskabsaftaler, kommunen har indgået i de seneste 2 år. Formanden kontakter borgmester
Jan Petersen om indholdet af en sådan aftale.
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Herefter havde bestyrelsen en længere diskussion om emnet: Hvilken form og type for
turisme ønskes. Der er enighed om, at naturen er velegnet til aktiv naturturisme, og at
skuldersæsonen fortsat skal udvides. For at komme videre er der brug for en overordnet
plan og aktive til at iværksætte planen. Til næste møde forbereder alle sig på, hvad et
borgermøde om emnet kunne handle om.
Bestyrelsen kan ikke opfylde diverse ønsker, der bliver luftet overfor medlemmerne,
men den bakke gerne op om tiltag og ansøgninger fra dem, der brænder for opgaverne.
Ad 5. Turistmesse i Herning februar 2020
Da Anholt har en stand sammen med Visit Djursland, er der ingen grund til at gå
sammen med ø-sammenslutningen i en fælles stand. Birgitte Dahl takker nej til
henvendelsen.
Ad 6. Status på fibernettet på Anholt
Hans Jørgen Lassen sætter et opslag om fibernettet på hjemmesiden. Bestyrelsen
arbejder for at få fibernet på Anholt jf. tidligere beslutning i bestyrelsen.
På næste færgeudvalgsmøde ønskes en status på eventuel tilmelding af færgens
boliger taget med.
Ad 7. Affaldshåndtering på Anholt
Formanden har fået svar fra direktør Morten Therkelsen, Reno Djurs. Han er positiv
overfor bestyrelsens forslag om opslag på færgen og opdateret kompostfolder mv.
Reno Djurs er åben overfor et evt. informationsmøde.
Bestyrelsen vil på et senere møde drøfte, om der skal afholdes borgermøde om affald
og Anholt som grøn ø.
Ad 8. Fragtpriser
Statstilskuddet til nedsættelse af fragtpriser er brugt op. Den første udmelding lød på,
at overskridelsen var på 500.000 kr., som efterfølgende er blevet korrigeret til blot 34.000 kr., hvilket giver indtryk af en betydelig usikkerhed om rimeligheden i at ændre
fragtpriserne drastisk fra den ene dag til den anden.
Det er meget utilfredsstillende, at ændringen i fragtpriserne ikke sker med en rimelig
frist, så alle kan nå at forberede sig med hensyn til indkøb, håndværkeres afgivelse af
tilbud mv. Hvis der ikke findes varslingsfrister for færgefarten i dag, bør der snarest
besluttes nogle i færgefartudvalget.
"Snyderiet" med håndværkerbiler har været diskuteret på færgefartsudvalgsmøde.
Hans Jørgen Lassen har lavet et forslag til en tro og love erklæring, som kommer på
dagsordenen på mødet i færgefartudvalget den 13. december 2019.
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Ad 9. Dark Sky
Det for bestyrelsen fremlagte dokument var ikke færdigskrevet, men når det ligger
klart, underskriver formanden på bestyrelsens vegne, at borgerforeningen støtter op
om Dark Sky.
Ad 10. Eventuelt
Ad 10a. Andespil
Kirsten Østergaard har hængt opslag om andespil op. Alle møder op den 1. december
2019 for at gøre alt klar til andespillet kl. 14:00. De praktiske opgaver blev fordelt.
Ad 10b. Orientering fra møder og arrangementer
Der er endnu ikke referat fra kommunekonferencen.
Ad 10c. Lejeboliger på Anholt
Bestyrelsen fastholder, at børnefamilier er en god førsteprioritering til Anholts
lejeboliger, men situationen lige nu kræver en dispensation, da skolen har akut brug
for lejebolig til en ny lærer fra nytår.
De forskellige muligheder for alternativer blev diskuteret.
Ad 11. Næste møder
Betyrelsens julefrokost hos formanden afholdes den 18. januar 2020. Næste ordinære
bestyrelsesmøde blev aftalt til den 28. januar 2020 kl. 19.
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