Referat af bestyrelsesmøde Fredag d. 6.12.2013.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt, dog udskydes nogle punkter da Michael er forhindret i at deltage.
2. Godkendelse og gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde
Referat godkendt.
3. Forberedelse af generalforsamling lørdag d 25.1.2013 kl. 13.00 på skolen.
 Indkaldelse. Er i bladet dog med fejl idet Hanne ikke er på valg i år. Vi vil få lavet et
dokument over, hvem der er valgt ind hvornår. Bent laver opslag til pælene.
 Beretning. Bent laver Powerpoint.
 Regnskab. Michael sørger for Revisorpåtegning. Udsat til møde d. 13/12-13.
 Vedtægtsændringer, skal besluttes af bestyrelsen og på hjemmeside. Udsat 13/12.
 Landsbyprisen. Hanne fremlægger forslag om eventuel anvendelse af midler til
mellemfinansiering af projekter til gavn for øen.
 Medlemslister. Michael. Udsat 13/12.
 Tegning af medlemsskaber. Vi mener stadig det er vigtig at komme rundt og tegne
medlemsskaber. Tages op igen 13/12.
 Dirigent? Der blev drøftet forslag til dirigentposten.
 Referent? Der blev drøftet forslag til referentposten.
 Aftale med Anders, stemmesedler m.v. Jens spørger Anders.
4. Endelave færgen. Punktet udsat til mødet 13/12.
 Forhandlinger med HS kommune. Hanne.
 Ny færge.
5. 2020 plan. Der er formodentlig 70.000 kr. til gode.
Bent oplyste, at der ganske rigtigt er 70.000 kr. tilbage af de bevilgede midler. Der skal dog sendes
en ny ansøgning til Indenrigs- og socialministeriet inden d. 15/12. Tove overtager arbejdet med
udarbejdelse af rapporten. Der er ikke noget udestående med Hanne Holm.
6. Gentænk Landsbyen. Et projekt i forbindelse med Århus som europæisk kulturby i 2017. Bent vil
holde kontakt.
7. Sundhed og Beredskab.
 Foldere er omdelt, dog omdeles først i det nye år i sommerhusområdet. Hanne.
8. Landsbyråd.
 Opfølgning på Distancearbejde. Der har været glæde i Landsbyrådet over tilbagemeldinger
fra politikere i både kommune og region. Bent taler med Susanne (Pindhus) og Kiss om evt.
at afholde en konference på Endelave, inden det igen tages op i Landsbyrådet.
9.
Ø-sammenslutningen.
 Turisme i Bella Centeret i januar 2014. Vi har meddelt, at vi ikke har resurser til at stille
med egen stade, men Bent, Jens og Michael har foreløbig meldt sig til at stå i Øsammenslutningens. Vi har fået lov til at udskænke smagsprøver på Endelave Øl den ene
dag.
10.
Cykelturisme.
 Status. Tove har haft kontakt med Jan Kuntzmann, Horsens Kommune der vil søge
forlængelse af projektet. Der er stadig for mange løse ender.
11.
Broplan.
 Forslag om 3 offentlige bade/fiske/tang broer på sydkysten. Ansøgning Landsbyrådet +
Friluftsrådet. Vi drøftede forskellige muligheder. Det skal bl.a. undersøges om det vil være
bedre med kun 2 broer og så af lidt bedre standard.
12.
Oplevelsecenter Endelave.
 Status. Tove oplyser at ansøgningen behandles i Real Dania i januar.
13.
Økonomi.
 Status ved kasseren. Udsat 13/12.
Opfølgning(Hængepartier).
•”Ø råd region midt”. Bent og Jens har været til repræsentantskabsmøde, hvor der var tilslutning til
forslaget fra Fur, Venø, Hjarnø og Endelave.

