Ændring i Beboerforeningens bestyrelse
Endelave Beboerforenings bestyrelse har ved et ekstraordinært møde fredag den 31. januar, drøftet den situation, at
Bent har stillet sig i spidsen for stiftelse af foreningen ”Endelave hav og dambrug – nej tak”.
Et flertal i bestyrelsen er af den opfattelse at vi ser det som uforenligt med en intern aftale om at holde en ”neutral” linje
ud ad til i sagen om eventuel etablering af havdambrug syd for Endelave samt på sigt et anlæg til yngelopdræt på selve
øen.
Bent Hindrup var ikke enig i den opfattelse, men har accepteret flertallets beslutning og har meddelt, at han herefter
udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt.
Det er vigtigt for den tilbageværende bestyrelse at understrege, at ovenstående alene sker fordi vi forsat vægter, at vi
som bestyrelse vil fremstå neutralt i den nævnte sag, og fortsat vil være åbne for at den kan belyses fra alle sider.
Det er også vigtigt at pointere, at ovenstående situation ikke er udtryk for, at man som bestyrelsesmedlem ikke kan
have sin personlige holdning, men udelukkende at den autoritet bestyrelsen står for bør være neutral. Alle på øen skal
have mulighed for at danne sig sin egen mening. Det skal derfor også understreges, at situationen ikke afspejler en
holdning til Bent Hindrups nystiftede forening, og bestyrelsen og Bent er enedes om, at vi i fordragelighed fortsat vil
kunne trække på Bents store erfaring og viden i relevante sager.
Tilstede var: Bent Hindrup, Jens Laurits Olsen, Michael Rasmussen, Tove Yde og Hanne Nyholt.
Herefter ser bestyrelsen således ud:
. Formand Hanne Nyholt
. Næstformand Tove Yde
. Kasserer Michael Rasmussen
. sekretær Maja Hoé
. Bestyrelsesmedlem Jens Laurits Olsen
. 1. suppleant Karsten Kragh Hansen
. 2. suppleant Ingen

Husk!, at fortælle naboer og andre om muligheden for at modtage nyhedsmail fra Endelave Beboerforening. Tak for din
interesse.
Med venlig hilsen
Endelave Beboerforening
info@endelavebeboerforening.dk

