7. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd
torsdag den 7. september 2017 kl. 19.00 i Kirkehuset i Annisse
I mødet deltog: Henning Jensen, Tobias Kaufmanas, Hans Klausen, Charlotte Utzon og
Jette Haugaard.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet 23. maj 2017
Referatet blev godkendt med tilføjelse til punkt 5. Det rettede referat udsendes sammen
med referatet af dagens møde.

3. Orientering om afkobling af de sidste ejendomme i Annisse (ved Niels Andersen)
Henning Jensen orienterede på vegne af Niels Andersen om, at Helsingevej 1, Præstevej
84 og ældreboligerne afventer entreprenør. Ejendommene er kameraundersøgt.
Forsamlingshuset er færdigt. Der udestår resten af Hejeltevej, børnehuset og Garbolund.
- Der blev orienteret om Klimakommuneseminar, som Energigruppen vil arbejde
sammen med 'Klimagruppen i Gribskov' om at afholde.
I OPFORDRES TIL AT STEMME PÅ NIELS ANDERSEN TIL BESTYRELSEN
I GRIBVAND AS

4. Orientering fra Stigruppen om omplacering af stolper for enden af Klintevej.
Vi så fotos af de nye stolper på Klintevej og skilte ved Bakkelandet.
Niels Andersen har fået en henvendelse fra den nye ejer af Søbakkegård. Den nye ejer
(Simone Holm) udtrykte bekymring over, at der ved skilt bliver henvist til en sti.
Niels Andersen taler med den nye ejer og får sagen afklare.

5. Møde med Idrætsforeningen om aktivitet Annisse Forskole, Hejeltevej 2B
Ebbe Torpegard taler med Jesper Gorm Hansen, som er formand for Idrætsforeningen.

6. Orientering om samarbejde med Forsamlingshuset om afholdelse af vælgermøde
sidste onsdag i oktober
Der er mangler kun tilmelding fra V og DF ellers er alle andre opstillingsberettigede
partier tilmeldt vælgermødet.

7. Forslag fra generalforsamlingen til drøftelse (efter oplæg fra Peter Funder)
Dette punkt vil blive drøftet på et senere tidspunkt.

8. Interesse for at oprette en studiegruppe om lokalhistorie
Niels Andersen vender tilbage med orientering

9. Møde med formand Annisse Borgerforening og Menighedsrådet om juletræstænding
og gadekærsoprensning.
Henning Jensen har talt med Christian Ørtoft, har indkaldt til møde onsdag den 13.
september kl. 20 i Kirkehuset. Ebbe Torpegaard har lovet, at menighedsrådet gerne vil
deltage i arbejdet med juletræstænding.
Gadekærsoprensning blev ikke berørt, men tages op på næste møde.

10. Lokalrådets elektroniske back-up
Vi aftalte at backe up på usb stick

11. Orientering om arbejde med hjemmeside (Tobias og Charlotte)
Vi siger ja til at overtage www.annisse.dk.
Henning Jensen vil gerne arrangere et møde, hvor vi indkalder foreninger, som kunne
have interesse i en hjemmeside. Vi vil evaluerer hjemmesiden om et år.

12. Orientering fra Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Bjørnehøjskolen og Menighedsrådet.
Forsamlingshuset mangler: 2 højtalere, en forstærker og en mixer som skal anskaffes
inden vælgermødet. Lokalrådet (Energigruppen) kan stille ca. 15.000 til rådighed.

13. Næste møde
11. oktober kl. 19.30

Jette Haugaard
referent

