Referat af bestyrelsesmøde d. 11. maj 2019
Deltagere: Karsten, Peter, Poul, Mike, Jens (Ø-repræsentant) og Hanne
Dagsorden:
1. Opfølgning på GF (færge, priser, hundeskov, ect.)
2. Helhedsplanen, kommentarer til Rikke HK
3. Færgemødet d. 26/5
4. Kulturinstitutionen SKOLEN
5. Turistfolder for 2019
6. Tryg Landsby
7. Robust Borger kursus 31/5-19
8. Havdyr-station Endelave
9. Områdefornyelse (re. Vedr. områdefornyelse)
10. Lægedækning efter 2019
11. Beboerforenings arrangementer (banko, sportsdag)
12. Evt. herunder dato for næste møde
Ad. 1
Mike tager kontakt til Horsens Kommune, teknisk forvaltning angående areal til hundeskov,
gadespejle samt ensretnings-skilte på Øvre.
Endvidere vil der for hundeskovens vedkommende være mulighed for at søge midler fra Tryg
Landsbypuljen.
Der er indgået aftale med kommunen om ny fartplan og prisændringer for færgen pr. 1/7-19. Det
videre arbejde omkring fremtidig færgedrift fortsætter bl.a. på møde med kommunen d. 26/5.
Ad. 2.
Vi har fra Horsens Kommune fået tilsendt et udkast til ”Helhedsplanen”. Det aftales at supplere med
mere konkrete kommentarer om bl.a. Flyveplads, campingplads, lystbådehavn, naturturisme
(salgsargument), stier, Aktiv Ø, job på øen, ”Stordyrs Havstation, pendlere og sundhedsordning.
Ad. 3.
Horsens Kommune har sendt program for møde om færgen 26/5. Vi har indbudt et antal beboere der
repræsenterer pendlere, landbruget, erhvervslivet, turisme og sommerhusejere.
Karsten skal holde et oplæg og beder os alle byde ind med emner. Hanne nævner projektet med den
fælles afløser-færge. Endvidere nævnes billettakster, for bl.a. sommerhusejere og yderligere indput
sendes til Karsten.
Ad. 4. Der har været afholdt stiftende generalforsamling i ”Foreningen Skolen” og der er valgt en
bestyrelse bestående af 9 personer som repræsenterer Beboerforeningen, naboer, erhverv,
kommunen samt repræsentanter valgt af generalforsamlingen.
Ad. 5. Endelave-brochuren 2019 er på trapperne. Det foreslås at trykke i så mange eksemplarer at
de i større omfang kan omdeles på f.eks. motorvejscafeteriaer m.m. ud over de vanlige steder. Flere
bestyrelsesmedlemmer tilbyder at tage brochurer med rundt i landet.
Ad. 6. Der er indkaldt til første offentlige møde om Tryg Landsby d. 8/6. På dette første møde
indsamles forslag og ideer til hvad puljen på de 100.000 kr. skal bruges til. De enkelte projekter skal
herefter beskrives og budgetteres og der skal udpeges en person eller gruppe, der er ansvarlig for
denne proces. Dato for næste møde, hvor der skal stemmes om, hvilke projekter der skal
gennemføres, er aftalt til at ligge sammen med møde for Helhedsplanen så datoen kendes endnu
ikke.

Ad. 7. Der er indkaldt til kursus ”Robust borger” d. 31/5 kl. 10.30-14 i gymnastiksalen med
Beredskabsforbundet. En gennemgang af, hvad vi gør på øen i tilfælde af kriser og ulykker.
Ad. 8. I forhold til Processen med ”Stordyrs-havdyr-stationen” mangler vi en afklaring i
forbindelse med Kystdirektoratets godkendelse af det nye badeanlæg på havnen.
Ad. 9. Kommunen har afsat 25 mill. til ”områdefornyelse” i kommunens landsbyer og lokale
centerbyer. Endelave kan søge på lige fod med fastlandet. Midlerne administreres af paragraf 17.4.
udvalget. Det er planen at der skal afholdes et borgermøde inden sommerferien. Det er vigtig at vi
sørger for at være repræsenteret ved dette møde.
Ad. 10. I forlængelse af mødet med Region Midt d. 23/1-19 om lægedækningen på Endelave og
Tunø, har Karsten og Hanne har sammen med læge Lis og sygeplejerske Zuz Zanne været til et
opfølgende møde med repræsentanter fra regionen sammen med Tunø repræsentanter og
embedsmænd fra henholdsvis Horsens og Odder kommune. Udgangspunktet for drøftelserne er, at
regionen vil lave ens lægedækning for de to øer. Forslaget er, at der tilbydes læge en dag om ugen i
alle årets uger. Det vil sige at de 8 uger om sommeren, som pt. er lægedækket på begge øer ikke
længere stilles til rådighed. På mødet havde vi mulighed for at give udtryk for, hvilke bekymringer
forslaget giver samt komme med forslag til alternative løsninger. Der er indkaldt til endnu et møde i
juni måned.
Ad. 11. Torsdag d. 18/7 er der bankospil. Mike er tovholder og han vil trække på gode gamle
bekendtskaber. Vi skal kontakte sponsorer af gevinster og bestille øl og vand. Kaffe og kage.
Lørdag, d. 27/7 er der sommerfodbold. Mike er tovholder.
Ad. 12. Næste møde aftales til søndag, d. 28/7 kl. 15 hos Poul.

