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Der er en ændring på mødet lørdag den 29-11. Erling Nielsen fra Horsens Vand har meddelt at han
alligevel skal hjem samme dag. Derfor er informationen vedr vand kvaliteten flyttet fra at være
mødets afsluttende indlæg til at være en del af virksomhedsbesøget på rensningsanlægget. Der
bliver opsat rettelser på pælene, på hjemmesiden og på Facebook. Beklageligvis er der kun en
deltager omkring færge mødet, der er gjort meget for at få endnu en deltager fra færgeudvalgets
side.
Det praktiske vedr dagen bliver aftalt.
Iben Sofie Jønch har oplyst at hun er klar med et oplæg til 2020 planen. Der skal være
arbejdsgrupper inden for flere områder. Bestyrelsen håber på at der er mange der er interesseret i
at arbejde med i en af de grupper for at 2020 planen kan blive klar i begyndelsen af 2015.
Det er sandsynligt at ministeret godkender cykelsti projektet. Man vil nogle steder bruge de
eksisterende stier og lave de lidt mere ufremkommelige steder som ”cykeltrække” rute. Der vil
blive opsat 10 stk informations tavler rundt på øen, og når ruterne skal introduceres, vil der være
guidede cykelture. Penge til opstart og reklame for projektet er med i bevillingen.
Beboerforeningens bestyrelse har pointeret at øens egen arbejdskraft bliver prioriteret.
Omkring motionscenter på skolen, som kan berøre flere, bliver der aftalt et møde med de på øen
involverede, i december. Strategien er at motionscentret skal være i skolens bygninger. Området
er tilgængeligt for alle, det ligger centralt og det vil samtidig kunne holde omkostningerne nede.
Jens og Birthe Olsen har været på et Nordisk seminar på Femø, hvor temaet er ”Bosætning på de
små øer”. Der havde været flere interessante indlæg. Man kan som langtidssygemeldt bosætte sig
i en kortere periode på en ø, og få sine børn i ø skolen i den periode. Det er en flexibel mulighed,
som mange måske ikke ved.
Jens erfarede at Endelave har en god dialog til Horsens Kommune i forhold til mange andre øer.
Færgeudvalgsmøde torsdag den 27-11.

