REFERAT
Bestyrelsesmøde lørdag den 7-3 2015
Alle i bestyrelsen deltager i mødet.
Arbejdsgrupper bliver aftalt:
Færge Udvalg: Karsten Kragh Hansen, Jens Olsen og Brian Andersen
Flygtninge: Karsten Kragh Hansen, Jens Olsen og Maja Hoé
Motionscenter: Pia Briesemeister og Maja Hoe.
2020 planen: udvalgende arbejder med god interesse. Omkring tidsplanen er der godkendt en
forlængelse, og arbejdet bliver afsluttet inden den nye tidsplan, som er den 1. april.
Det nye færgeudvalg, som varetager den nye Endelave Færge, arbejder i de fire grupper. Der
holdes et fællesmøde, hvor det aftalte opsummeres og derefter vil det blive samlet til en gruppe.
Der har været møde i Horsens, hvor HR medarbejdere, færgens ledelse og færgeudvalget deltager.
Man er fra kommunen opmærksom på at der er et dårligt arbejdsmiljø på færgen. Der er en appel
fra HR, om at alle parter må prøve at forbedre forholdene.
Omkring den manglende sejlads i blæsevejr, bliver der i efteråret kursus på færgen. Der komme en
ude fra (Finland) som vil undervise i at manøvrere i blæsevejr. Der skal helt være en god vindstyrke
når den pågældende er på færgen, da det vil kunne give de optimale betingelser for et godt
resultat.
”Sejle langsomt” fungere som det skal og der spares 20-25%. Det nye booking system som der er
blevet arbejdet på i et stykke tid, er planlagt til at begynde til en 1. maj. I begyndelsen,
sandsynligvis det første år, vil det stadigt være muligt at reservere pr telefon.
Ved generalforsamlingen var der indkommet et forslag på at beboerforeningen skulle gøre noget
ved gammel jern og andet ikke biologisk affald der ligger ved strandende. Beboerforeningen har
ikke mulighed for at handle, men vil gerne appellere til de forskellige lodsejere, at fjerne det
nævnte.
Andre ønsker at gøre brug af Endelave Beboerforenings hjemmeside. Der er i bestyrelsen enighed
om at denne hjemmeside kun omfatter hvad der foregår i beboerforeningens regi. Alle andre
interessante oplysninger henvises til www.oenendelave.dk

Den 1. weekend i maj er der generalforsamling i Ø sammenslutningen af danske småøer på Bjørnø.
Som repræsentanter for Endelave, mener bestyrelsen at det skal være personer som er medlem af
Endelave Beboerforening. Det er Jens Olsen og Pia Briesemeister der deltager fra Endelave.
Referent: Maja Hoé

