26. januar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd
tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.00 i Kirkehuset i Annisse
Til stede:
Birthe Peltz, Lone Rytter-Bech, Hans Klause, Henning Jensen og Jette Haugaard (referent)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
3. Flygtningefamilien i Annisse - hvorledes organiserer vi os
Familien har en række praktiske problemer, eksempelvis størrelsen af huslejen, konvertering
af et russisk kørekort og modtagelse af arbejde.
Det er vanskeligt at komme igennem til kommunens sagsbehandlere, som kan hjælpe med
praktiske løsninger. Vi bør have en måde, hvorpå vi kan kommunikere med kommunens
sagsbehandlere.
Der var forslag om at udarbejde en skrivelse til kommunen, hvor vi skitserer problemerne,
og spørger kommunen om den kan give et bud på, hvorledes tingene kan løses.
Vi har en flygtningekoordinator som arbejder sammen med de to frivillighedscentre.
Flygtningegruppen samarbejder med flygtninge-koordinatoren.
På mødet blev Thomas Elletoft (Nytgribskov) ringet op, og Lokalrådet orienterede ham om
de praktiske problemer med at få synliggjort, hvem vi skal henvende os til.
Hertil svarede han, at der er aftalt et møde Kim Valentin, de to frivillighedscentre og
frivillighedskoordinatoren. Annisse Lokalråd lovede at skrive de ting ned til Thomas
Elletoft, som vil foreslå byrådet, at der oprettes et flygtningeudvalg. Hans Klausen sender
orienteringen til Thomas Elletoft telle@gribskov.dk
Hans orienterede om, at der er to overordnede problemer for flygtningefamilier, og det er
bolig og arbejde. Hvis familien tjener 1000 kr., så trækkes det i integrationsydelsen.

Der har været et projekt omkring aktivitetsparate kontant hjælpsmodtagere, som arbejdede
på dag til dag basis, hvor klienterne beholder rådighed over de 70% af indtjeningen.
Hans foreslår, at vi prøver modellen her i Gribskov Kommune. Hans vil gerne skrive et par
sider som en ide til et projekt, der af Annisse Lokalråd sendes ud til Lokalforeningsrådet til
kommentar.
4. Orientering fra Lokalforeningsrådets møde den 11. januar
Formanden orienterede om mødet den 11. januar 2016.
5. Revidering af Fokuspunkterne
Fokuspunkterne blev revideret og vedhæftes dette referat.
6. Generalforsamlingen 29. marts 2016
Hans Klausen og Jette Haugaard genopstiller.
Birthe Peltz opstiller til bestyrelsen i stedet for Bente Banemann, som ikke genopstiller
Som suppleant blev foreslået Charlotte Utzon eller Inger Gregersen
Generalforsamlingen afholdes i Kirkehuset, og vi taler sammen om indkøb af kaffe og kage,
når vi nærmer os dagen.
Revisorsuppleantposten skal besættes - ?
Inge Lykke vil blive spurgt om at dirigere generalforsamlingen
7. Energigruppen orienterer
 Der har været afholdt møde i Energigruppen
 Projektet med Enopsol har endnu ikke vist sig aktivt, og nu har Energigruppen
igen rykket. Formanden har ligeledes bedt Gribskov Kommune om at rykke
Enopsol
 Energigruppen har også 'et oliefyret husprojekt' - som drejer sig om at finde
alternativer, hvor installeringen af nyt fyr betales via varmeregningen. Birthe
Peltz spurgte, om det vil kunne bredes ud til andre huse end i Gl. Annisse
eksempelvis i Thorsmosen.
 Kan vi ændre landsbyens indtryk ved at skabe et vandmiljø i landsbyen,
eksempelvis ved at få afledt overfladevand til at løbe i åbne render eller ud på
grønne arealer.
Forslag fra Lokalrådet bestyrelse om at bede Real Dania Fondens konsulenter eller landskabsarkitekter om at kommer med input.

8. Stigruppen orienterer
Der blev rejst spørgsmål om rensning af pladsen omkring bord og bænke på Hovgårds
Engen.
Lokalrådet skal inde næste møde finde ud af, hvem der tidligere passede området.
9. Orientering om nyt fra Idrætsforeningen, Forsamlingshuset og Bjørnehøjskolen og
Menighedsrådet
Ingen af organisationerne var repræsenteret
10. Eventuelt
 Redigering af hjemmeside - hør Tobias om det er muligt, at andre kan gives
adgang til at redigere hjemmesiden.


Vi arbejder på at lave et foredrag om bronzealder høje i lokalområdet. Kjartan
Langsted, Nordsjællands Museum har givet tilsagn om at komme og holde
foredraget. Hvis vi laver det til sommer kan vi eventuelt lavet et
udendørsarrangement med picnic på højene.

Der blev ikke planlagt noget nyt møde

