R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E DEN 4-11 2014
Alle fra bestyrelsen deltager I mødet.
Iben Sofie Jønch har sendt et oplæg til 2020 planen. Ibens Sofie forventer i planen at der skal holdes tre
stormøder og at der skal være mindre interesse grupper. Da tiden nu er fremskredet i forhold til tidsplanen
og det samtidig kan være vanskeligt at have ret mange møder inden projektet skal være færdigt, vil Iben
Sofie Jønch blive kontaktet for at kunne ændre på sin strategi.
Færgeudvalget har haft mødeaktivitet med kommunen. Der er besluttet at sejlturen til Horsens, den første
tirsdag i måneden fortsætter i 2015.
Det lykkedes færgeudvalget at få kommunen til at droppe tanken om at lukke den ene salon på færgen. Det
er udsat på ubestemt tid. Der er ikke planer om fra kommunens side at lave en gratis måneds sejlads igen
næste år. Men kommunen er åben for andre muligheder inden for budgettet.
Bestyrelsen arbejder på et Beboermøde lørdag den 29-11 2014. Det eneste der mangler for at det kan blive
denne dato er en tilkendegivelse fra Jens Heslop om at kunne deltage. Ideen er at starte med et
virksomhedsbesøg på rensningsanlægget, hvor Horsens Vand vil fortælle om anlægget. Efter en
middagspause, er det planen at der skal være møde i gymnastiksalen, hvor der fra kommune vil blive talt
om færgen og vandet. Ind i mellem skal der tales om 2020 planen. Foreningen vil være været med kaffe/te.
Øl og vand skal købes. Der bliver krydset fingre for at det lykkedes at gennemføre mødet denne dato.
Der har været kontakt med Jan Kunstmann vedr cykelsti projektet. Dette bliver igangsat inden for de
rammer der er. Det ændrede projekt skal dog først godkendes ved ministeret.

