Endelave, den 6. april. 2014

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Endelave Beboerforening
Torsdag den 10. april 2014 kl. 20 hos Jens
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Orientering fra Michael
4. Nyt fra formanden
5. Økonomi v/kasseren


køb af klaver (Hanne)

6. Opsamling, kort orientering om følgende punkter fra sidste møde


Landsbyprisen (Hanne)



IT-gruppen (Michael/Karsten)



2020 plan (Tove/Maja)



Cykelstiprojekt (Tove)



Høstmarked (Hanne)

7. Opsamling, referater angående:


Møde med Horsens Kommune om færgen m.m. (Hanne, Jens, Karsten)



Erhverv og turisme (Tove, Jens, Michael)



Høring om småøernes forhold (Karsten, Michael, Hanne)



Høring om finansiering af bolig og erhverv i landdistrikterne (Jens)

8. Kommende møder og arrangementer
1. Strandrensning 12. april kl. 10
2. Sommerfodbold 19/7 kl. 14
3. Generalforsamling 2015 7/2-15 kl. 13
9. Eventuelt
Vel mødt
Hanne Nyholt

Endelave Beboerforening

REFERAT
Bestyrelsesmøde torsdag den 10-4 2014

Deltagere til mødet er Hanne Nyholt, Jens Olsen, Michael Rasmussen, Karsten Kragh Hansen og Maja Hoé.
Godkendelse af referat og dagsorden.
Der er lavet en jubilæums kalender for at markere 40 års jubilæum ved øsammenslutningen. Der er billeder på
kalenderen fra færgerne ved alle øerne. Der bliver fra Endelave Beboerforening bestilt 10 stk, som ville kunne købes
på øen.
I 2013 blev der uddelt spørgeskemaer til turister, med det formål, at analysere hvad gæsterne til øerne har af
forventninger mv. Dette analysearbejde fortsætter i år, hvor Ministeriet for By, bolig og landdistrikter er gået ind i
arbejdet.
De øpas der blev uddelt sidste år, gælder ikke i år. Cykelfolderne er stadig aktuelle.
Den 24. maj er der generalforsamling i Ø-sammenslutningen på Strynø. Bent Hindrup og Maja deltager.
Hanne har haft et møde med postvæsenet, som kan fortælle at den postaftale der er, fortsætter som hidtil de næste
to år.
Vedr økonomi: Der er i 2014 kommet flere medlemmer af Endelave Beboerforening end i tiligere år. Årlig kontingent
indtægt i år er kr 10680.- en ændring på +40,5 %.
Endelave Beboerforening støtter indkøb af klaver med kr 985.- som står i gymnastiksalen.
Høstmarked, som i 2013 var ved trekanten, flytter hen til Poul Bækkelunds plads på Kongevejen. Der vil være marked
hver lørdag i skolebørnenes ferie. Her er mere læ for regn og blæst.
Der er indkommet forslag til brug af pengene fra landsbyprisen 2011. Et motions/genoptræningscenter, offentlige
toiletter uden for byen og et varmtvandsbad i det gl. elværk på Kongevejen. En arbejdsgruppe vil arbejde videre med
forslag til anvendelse af pengene.
Der har været et møde med kommune vedr færgen.
Der blev spurgt om den tidligere ide om betalingsfri færge i april og september, for de ekstra penge der bliver
bevilget fra staten til kommuner der har småøer. Kommunen fortæller at de ser positivt på at det kan være muligt i
september. Gods vil dog ikke være betalingsfrit.
Der er stillet forslag om et simuleringskursus for skibsførene på færgen for at undgå en gentagelse af mange aflyste
færger som der har været her i vinter. Dette vil også kunne reducere skader på færgen.
Endelave Beboerforening har ønsket at få ”kulturfærgerne” igen. Det ser kommunen positivt på. Der skal søges om
det minimum 3 måneder før, og det kan godt påregnes at der bliver aflyst en anden færge afgang af hensyn til
overenskomst mæssige aftaler, bliver der oplyst fra kommunen. Endelaves Venner søger om en færge den 27-7 kl
02.00.
Endelave Beboerforening foreslår at der kan sejles til Horsens en tirsdag i måneden. Det kan være til gavn for øens
beboere og for skibsførene, så der kan trænes i at lægge til i Horsens, når der er stormvejr og der ikke kan lægges til i

Endelave Beboerforening
Snaptun. Der bliver oplyst fra overfartslederen, at hvis der blæser over 16 sekund meter, skal man regne med
aflysning af færgen.
Kommunen har haft et foreslag om at kiosken på færgen skal lukke. Her er beboer foreningen gået meget imod, og
derfor er dette ikke blevet aktuelt.
Jørgen Holm har ikke mere med gods fra færgen at gøre. Fremover er det udelukkende færgepersonalet er varetager
godset. Gods og biler skal fremover bookes digitalt. Følsomt gods skal aftales direkte med personalet.
Beboerforeningen arbejder på at der bliver en længere telefontid hos færgepersonalet, da denne service er stærkt
begænset. Fra den 1.-5. 2014 bliver det muligt at booke online, dette vil køre parallelt med reservation pr telefon
som vi kender det – ind til videre.
Der vil blive sløjfet 4 afgange i ydertidspunkter i august. Yderligere reduktion i antallet af afgange vil være stærkt
indgribende overfor befolkningen er der blevet påpeget fra beboerforeningens side. Det er på samme niveau som
mange andre færger på småøerne.
Den forlængende sejltid, der blev afprøvet i uge 7, havde en brændstof besparelse på 110 liter pr dobbelttur. Det
svarer til 1/3 af brændstofforbruget. Men det er også en væsentlig service forringelse for brugere af færgen.
Beboerforeningen har derfor stillet forslag om en kortere sejlrute. Denne blev dog umiddelbart afvist af
overfartslederen.
Kommunen foreslår, at farlig gods ture ophører. Der sejles 12 enkelture med ”farlig gods” om året. Disse sejles med
begrænsninger for passagerantallet med max 48 pers. Det er der sjældent behov for. De 12 ture sejles, hvor der i
forvejen er 3 ”normalture”, hvorfor passagerne vil kunne anvende én af de øvrige ture.
Traktoren der er til rådighed for øens beboere til at køre gods til og fra færgen bliver ikke gratis fremover.
Endelave beboerforening har ikke haft indflydelse på flere af beslutningerne omkring færgefarten. Kommunens krav
er at der skal spares penge på færgefarten. Der vil blive arrangeret et møde for borgerne på øen vedr færgefarten.
Michael Rasmussen meddelte bestyrelsen, at han har søgt job hos Hjarnø Havbrug. Michael har derfor valgt at han
udtræder af bestyrelsen fra dags dato.
Michael bistår bestyrelsen med div. opgaver, herunder kassererfunktion, frem til næste generalforsamling, hvor han
påtænker at genopstille.
Karsten Kragh Hansen indtræder istedet i bestyrelsen.

Referent: Maja Hoé

