Referat af bestyrelsesmøde d. 3. januar 2014.
Deltagere: Jens, Bent, Tove, Michael og Hanne.
1. Færgen
Vi har modtaget en mail fra Jørgen Broch, hvori han beklager, hvis der er indgået aftaler med
beboerforeningen som ikke er blevet overholdt.
Vi vil prøve at få et møde med Jørgen Broch, Tom Heron og Jens Heslop, hvor vi vil prøve at få en
ny fartplan med: bustider, priserne tilbage til hidtidigt niveau samt flyttet særplanen til uge 7, hvor
skolebørnene ikke bliver berørt af de ændrede tider. Endvidere vil vi fastholde forslaget om gratis
sejlads i april og september.
Bent vil i Ø-sammenslutningen arbejde for opbakning til en opfordring om en folketingsbeslutning
om gratisfærger til småøerne.
2. Henvendelser
Havbrug
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Anders Pedersen, der driver havbrug i Snaptun.
Anders Pedersen har pt. en ansøgning om etablering af økologisk havbrug syd for Endelave inde
hos Miljøstyrelsen. Såfremt han får denne godkendelse, har han et ønske om at etablere et anlæg på
Endelave, hvor de kan opdrætte deres ”sættefisk”. Han mener det vil kunne lade sig gøre, og at det
vil kunne skabe 4-6 arbejdspladser på øen.
Michael, Bent og Jens indgår i en arbejdsgruppe for at mødes med Anders Pedersen for at få mere
afklaring af, hvad projektet indbærer.
Vi vil også afholde et borgermøde, hvor Anders Pedersen får mulighed for at fortælle om ideen.
Endvidere vil vi sørge for, at der kommer et indlæg i Endelavebladet.
Postservice
Vi har fået en henvendelse fra kundechef Troels Jensen, Postdanmark som ønsker et møde med os
og Grete angående den fremtidige postservice på Endelave. Den nuværende aftale er udløbet med
udgangen af 2013. Troels Jensen pointerer dog at den fortsætter uændret til der er indgået en ny
aftale.
Hanne taler med Grete så vi er forberedt inden mødet med Troels Jensen. Mødedato er ikke fastlagt.
Generalforsamling 2014
Vi aftalte fordeling af praktiske opgaver i forbindelse med generalforsamlingen, så som opkrævning
af kontingent, fordeling af punkter på dagsordenen, indkøb af kaffe og kage mv.

