Referat fra bestyrelsesmøde i Endelave Beboerforening d. 4. oktober 2013

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat
Efter sidste bestyrelsesmøde valgte Birgit Vind at udtræde af bestyrelsen. Tove Yde der var 1.
suppleant er indtrådt som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.
3. Økonomi v/kasseren
Der har siden sidst været udgifter i forbindelse med borgmesterens besøg d. 15/9.
4. Landsbypris-midlerne
Bestyrelsen drøftede anvendelse af Landsbypris-midlerne, kr. 150.000. Der havde tidligere været
tale om, at lade beløbet stå som hjælp til en eventuel større investering. Det mener vi stadig er en
god idé, dog vil vi på generalforsamlingen spørge om opbakning til, at midlerne kan bruges som
mellemfinansiering af projekter der kommer øen til gode. Det kan bl.a. være initiativer fra øens
mange foreninger. Der vil ligeledes på generalforsamlingen blive indhentet eventuelle forslag til
brug af midlerne.
5. Kommende møder og arrangementer
• Høstmarked 14/10
Høstmarked afholdes, hvis vejret tillader det på trekanten (evt. i telt) og i tilfælde af dårligt vejr på
kroen. Der er ca. 10 tilmeldte stadeholdere på nuværende tidspunkt. Beboerforeningen vil sørge for
varme drikke og boller til salg.
• Besøg fra regionen 19/10
Der er lavet en tidsplan med program for dagen, der søger for at deltagerne kommer rundt til så
mange relevante steder på øen som muligt, og vi vil komme ind på emner indenfor sundhed, trafik,
turisme/erhverv, iværksætteri mv..
• Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6/12 på kroen kl. 11.30.
6. Forslag til vedtægtsændringer
Michael har gennemskrevet de eksisterende vedtægter og har ved samme lejlighed lavet et, måske
mere tidssvarende, forslag til vedtægter. Bestyrelsen drøfter dem på næste møde og lægger et
forslag til vedtægtsændringer ud på hjemmesiden så alle har mulighed for at se dem inden
generalforsamlingen d. 24. januar.
7. Erhvervs- og turistforum
For at fremme øens erhvervsliv arbejder bestyrelsen på at etablere et møde med relevante personer
der kan bidrage til forståelse af vigtigheden af at forene sig i et erhvervsfællesskab. Vi tilstræber at
mødet kan afholdes d. 14. januar 2014. Bent laver oplæg til Endelavebladet m/dagsorden.
8. Hjemmesiden
Michael har lavet en ny hjemmeside til Beboerforeningen. Den er fin og alle er velkomne med
bemærkninger og eventuelle forbedringer til siden.
I denne forbindelse meddelte Bent at han fra Ejvin Post har modtaget en kasse med ”gamle” bilag
og referater m.v.. Der var enighed om, at det ville være for omfattende at scanne dem ind.

9. Orientering fra formanden
• Ny færge
Insero har spurgt efter vores kontakt til det norske rederi Fjeldstrand. Vi vil gøre det klart, at vi
ønsker at blive holdt orienteret om dialogen mellem Fjeldstrand og Insero (på vegne af Horsens
Kommune).
• Færgeregnskab/budget/sejlplan
Bent og Michael laver et kommenteret og retvisende budget for 2014 samt forslag til sejlplan som
indsendes til kommunen. I sejlplanen indgår forslag om tidligere morgenafgang (kl. 6.30) samt
tirsdagsturen tilbage til Horsens.
For også fremover at kunne indgå i en konstruktiv dialog med kommunen om disse emner, vil vi
søge indsigt i budgetter såvel som færgeregnskaber og passagertal.
10. Evt.

