
Anholt Borgerforening 

Referat fra borgermøde 15. september 2020 

Karen Konge byder velkommen til mødet og fortæller om bestyrelsens arbejde indtil 
videre. 
Der har været møde med Regionens udvalg for regional udvikling. 
Møde med Airtaxa 
Borgermøde med færgeudvalget 
  
Karen læser de 15 punkter op, som Norddjurs kommune har sendt som foreløbig 
dagsorden til kontaktudvalgsmøde den 5-11. 
  
Susanne Jeppesen rejser det synspunkt, at vi skal passe meget på vores faste stillinger. 
Især nu hvor vores lægestilling og præstestilling er blevet ledig og i fare for ikke at blive 
genbesat. 
Rebekka og Polle nævner det store problem med bolig og bosætning. Det er svært at 
tiltrække nye beboere og ansatte når der ikke er boliger til leje. 
Er det tilladt at bo i flexbolig? Efter Torben og Rebekka ikke kunne få en bolig på Anholt, 
selvom Torben havde arbejde på skolen, har sagen om flexboliger på Anholt været til 
debat i kommunen. Norddjurs kommune har udbedt sig øens holdning. 
Anja Rohde foreslår at vi laver en kolonihaveforening. Så kan nogen af dem der gerne vil 
have et lille sommerhus få et sted på Anholt. 
Kirstine: i Svaneke på Bornholm har man lavet en ordning hvor bopælspligten overholdes. 
Måske kan vi lære noget af dem. 
Jakob foreslår, at man beder kommunen, undlade at lave flexbolig-tilladelse det første år 
et hus er til salg. 
Der bliver diskuteret om vi skal arbejde videre med at lave en boligfond, som kan opkøbe 
huse på Anholt og leje dem ud. 
Der er ikke nemt at få et fuldtidsjob på Anholt, men det kan lade sig gøre. 
Både borgermødet og bestyrelsen anbefaler at der arbejdes på at finde byggegrunde, som 
vi kan foreslå Norddjurs kommune og B45, når vi skal drøfte opførelse af nye lejeboliger 
Anders Rytter. Kan kommunen ekspropriere jord for at lave et boligområde. 
Jacob Grell. Vi er nødt til at tænke stort og positivt, for det virkelig begyndt at gå tilbage på 
Anholt. 
Det aftales at borgerforeningen indkalder til et nyt borgermøde efter den 5-11 som kun har 
med bosætning at gøre. (Afventer at Corona regler ophæves) 

Turisteservice på Anholt skal flyttes fra Visit Aarhustil private aktører. Morten Abildstrøm 
mener, at opgaven vil blive givet til Novasol eller Dansommer. Det mener mange vil være 
katastrofalt, men det lader ikke til at nogen ø-boere har givet tilbud.  

Vibeke: Prøv en ø gruppen burde slås sammen med borgerforeningen. Så kunne man 
arbejde være målrettet mod fx. Håndværkere eller folk som er interesserede i turistfaget. 



Sanne og Rebekka synes der mangler en turistfunktion, men den skal udvikles og 
defineres. Lige nu er Rebekka en slags turistfører i kraft af sit job i Brugsen. Det er der 
også flere andre, som er. Spar konge på havnen, Liselotte i Taxaen, personalet på 
vandrerhjem og Pakhuset m.fl. 
Anders foreslår at man laver en mere fleksibel udlejning, så det ikke behøver være lørdag 
der er byttedag. Sanne vil gerne være med til at lave en ny sommerhusudlejning. Novasol 
eller Dansommer bør opfordres til at komme til kontaktudvalgsmødet den 5-11 og fortælle 
om deres projekt, så der kommer ansigter på. 

Morten fortæller om den beredskabsplan, der er lavet siden den store øvelse i 2018. Det 
er nu sådan, at turister kan melde sig som nødberedskab og det har mange benyttet sig 
af. I sommer var der på et tidspunkt 25 læger, sygeplejersker og andet nødpersonale 
tilknyttet beredskabsplanen. 
Naturpleje og stier. Jørgen fortæller at mange gæster savner bænke på stierne. Morten 
fortæller, at grundejerforeningen vil donere nogle bænke. 

Dark sky blomstrer. Der er masser af fokus på nattehimlen over Anholt og næste punkt, 
som foreningen har brug for er, at alle tager billeder af deres udendørsbelysning. Jakob 
Kjærgaard tilføjer; ” vi skal stoppe den lyssky projekt, for der må være et stort mørketal”. 

Anholt som grøn ø. Der er afsat 50.000 på kommunens budget, som vi kan komme med 
forslag til. 
Anja Rohde: Det kunne være fint, hvis man nogle gange om året kunne komme og få sit 
grenaffald fliset. Det er forskelsbehandling, når man på fastlandet kan aflevere sit 
haveaffald på genbrugsstationen.  
Jakob: Humlelykken vil gerne lave øl, men da deres hus ligger i et sommerhusområde får 
de nej. Det er kommunens ansvar, hvis det ender med, at der ikke bliver to arbejdspladser 
i det projekt. Vi opfordrer Humlelykken til at møde op på kontaktudvalgsmødet.  
Desuden opfordres borgerforeningen bestyrelse til at belyse de åbenbart skøre ting i 
lokalplanerne, fx. At sommerhusejerne opfordres til at plante hybenroser og bjergfyr. Det er 
jo helt håbløst gammeldags. 

Nye punkter kan sendes til Karen eller en anden fra bestyrelsen og vil blive tage op på 
Kontaktudvalgsmødet. 
Ref. Birgitte Dahl Jeppesen 


