Referat af bestyrelsesmøde
den 15. november 2020 kl. 13 i forsamlingshuset
Tilstede; Jette (under punkt 1), Anja, Ulf, Frank, Jakob; Laurits; Birgitte &
Karen

Dagsorden:
1. Underskrivelse af referater. Udsættes til julemødet.
2. Gennemgang af økonomi - ved Jette:
Jette oplyste at der er 78 medlemmer af Anholt Borgerforening, samt 169,
som abonnerer på AnholtPosten.
Der har været en forespørgsel om firmaer, som oplyser åbningstider i
annoncerne er fritaget for at betale, men bestyrelsen er enig om, at der
gælder samme priser for alle firmaer der ønsker at annoncere i bladet.
3. Hjemmeside. Overtagelse af Anholt.dk plus evt. indhold?
Opdatering mm.
Anholt borgerforening har fået www.anholt.dk og det skal nu undersøges
hvor lang tid Visit Aarhus lader det indhold som Alf Aren og Ekstra Studio
lavede til anholt.dk. kan få lov at blive liggende. Planen er at bruge
anholt.dk som en fælles hjemmeside for de foreninger, som ønsker at være
med. Borgerforening, Grundejerforening, Sæsonerhverv Anholt, kirken mm.
Vi søger en webmaster. Frank spørger Hans Jørgen Lassen om det er en
opgave han vil tage sig af. Alternativt indhentes tilbud fra 3 leverandør.
4. Anja status på hastigheds begrænsning på øen.
Anja har svaret Anders Bitsch Christiansen fra Norddjurs kommune at vi
ønsker hastighedsbegrænsninger på henholdsvis 20 og 40 km. som det blev
besluttet på Borgerforeningens generalforsamling.
5. Bænke på øen doneret af Grundejerforeningen. Placering og svar
til kommunen. Hvem tager den opgave?

Laurits tager kontakten til Anholt grundejerforeningen, så vi i fællesskab
kan finde de bedste steder til placering af bænkene og derefter kontakte
Norddjurs kommune om tilladelse til opstilling.
6. Nedsættelse af en gruppe som vil tage kontakt til B-45, så vi er klar
til at udnytte de statstilskud, der kommer 1 januar 2021
Jakob & Karen tager kontakt til B45 for at, få sat processen på skinner. Det
vil eksempelvis gøre det muligt at begynde at undersøge mulige placeringer
på øen.
7. Status på nedsættelse af gruppe til opkøb af huse på Anholt ved
Jakob K
Jakob har bedt en advokat om at lave et udkast til hvordan man kan lave
forening(er) som opkøber helårshuse.
8. RenoDjurs - status ved Laurits
Norddjurs har vedtaget en ny fælles affaldsplan som alle husstande i
kommunen skal følge. Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde med Reno
Djurs på baggrund af lovgivningen. Derfor kommer det også til at gælde
Anholt. Norddjurs har desuden afsat 50.000 kr. på årets budget, som skal
bruges til grønne tiltag. De 50.000 der skal bruges inden nytår.
Borgerforeningen foreslår at de kan bruges til følgende formål:
• El stander til hybridbiler
• Kompost i samarbejde med skolen
• Evt. de sidste penge til Anholt Færgen til undersøgelse af en El
færge
9. Samarbejde med Anholt havn om handicap toilet, handicapvenlig
adgang til vandet og slæbested
Frank, Ulf & Karen tager kontakt til Kirsten Hvid fra Grenå havn om
planer for ansøgning af fonde, så havnen kan komme videre med byggeri
af handicapvenlige toiletter, at der kan etableres adgang til vandet og
bygges et slæbested. Norddjurs kommune vil hjælpe med at undersøge
de juridiske forhold, hvis Borgerforeningen søger penge til et projekt,
som Anholt havn udfører.

10. Drøftelse af henvendelse fra Anholt erhvervsforening om
tilkendegivelse af støtte til ny arkitektplan på Anholt havn.
Borgerforeningen vil gerne lave en støtteerklæring til en ansøgning om
at blive udvalgt til at få forslag til havne området. Projektet er gennem
LAG-Småøerne, hvor man kan blive udvalgt med tre andre havne til at få
arkitekters bud på en løsning.
Tilkendegivelser eller indsigelser til den nye lokal plan 094-707 på Anholt
havn fra Anholt Borgerforening. Bestyrelsen har ingen indsigelser til planen.
11. Julegaver til dem der hjælper borgerforeningens bestyrelse?
Vi køber gave til redaktionen bag Anholtposten, og salgsstederne;
Brugsen og færgens cafeteria.
12.Evt.
Anholt Posten har modtaget en klage om indholdet i en artikel. Bestyrelsen
har drøftet klagen og den er taget til efterretning, men bestyrelsen kan
ikke genkende personen ud fra teksten, så vi kan ikke gøre mere.
Bestyrelsen opfordrer desuden alle til at skrive i bladet, som jo er Anholts
fælles talerør. Og som det kan læses i Anholtposten, så er bladets artikler
skrevet af andre end redaktionsgruppen ikke et udtryk for redaktionens
holdning.
13. Næste møde
Næste møde aftales til tirsdag den 15. december kl. 15.
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