Referat af Bestyrelsesmøde Fredag d. 14.4.2013 kl. 10.00-13.00 på kroen.
Deltagere: Tove Yde, Michael Rasmussen, Jens Olsen, Birgit Vind Andersen og Bent Hindrup Andersen.
Afbud: Mette Munk og Hanne Nyholt.
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse og gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde. Referat godkendt.
3. Bestyrelsen.
 Udkast til forretningsorden. Bent klaver forslag til næste møde.
 Fremtidige bestyrelsesmøder, hvordan kan strukturen være, så vi får mere tid til debat? I
dagsorden forsøges indføjet beskrivelse og forslag til beslutning.
 Hjemmeside. Bent skal hente dokumenter fra Lars. Pris for hosting fra Endelave Net og
Anders.
 Bent indarbejder vedtægtsændringer i eksisterende vedtægter og rundsender til
interessenter.
4. Opfølgning Land, Ø og By (LØB).
 Vil gerne holde møde på Endelave evt. Louisenlund.(Hanne, Tove og jens).
5. Opfølgning på Turismemøde 4 marts 2013.(Tove og Birgit)
 Kanin Folder med aktivitetskalender er på vej i trykken.
 Kontor og deltidsansættelse. Der søges om overtagelse af tidligere turistkontor på havnen,
samt midler til deltidsansættelse, via Ø-støtteordningen.(
6. Arrangement og mødeplan.
 Arrangementer(Fodbold, Oktoberfest m.v.). - Strandrensning d.4 maj. Øl og vand (Jens) kort
og plan (Birgit og Michael). Fodbold søndag d. 21 juli kl. 14.00 ( Øl og vand, Jens, dommer
Birgit) opslag Birgit.
 Bestyrelsesmøder, næste møde d. 7 juni. Herefter 9 august 10.00 til 13.00 hos Bent. 4
oktober 10.00 til 13.00 hos Michael. 6 december 10.00 til 13.00 på kroen + julefrokost.
 Dato for borgmesterbesøg, forslag d.17 maj. Bent tager kontakt.
7. Sundhed og Beredskab.
 Hjertestarter/førstehjælp, 2 maj kursus for 14 til 16 deltager, Reder fra Respons
 Beredskabspjece. Birgit laver indlæg til Endelavebladet.
8. Landsbyråd.
 Kopimaskine/A3 farve bevilliget til Endelavebladet og opsættes på Biblioteket til alles
benyttelse.
 Kommunevalg i Kuben, Bent undersøger muligheder 20-21 september(Distance arbejde) og
åben ø d. 22 september(Bosætning)
 Møde i Lag-Horsens 18 april i Horsens.(Bent).
9. Ø-sammenslutningen.
 Ø-Lag møde 6.7 april (Bent).
 Fiskeri møde 11 april Odense(Bent).
 Bestyrelsesmøde og generalforsamling 31-1 juni.(Bent og Jens)
10. Cykelturisme
 Trace for kyststi, m.v. (Tove og Bent samt Jan Kunstman Horsens)
 Ø sammenslutningens undersøgelse (Jens)
11. Bosætningskampagnen.
 Nye initiativer efterlyses. Se pkt. 8.
12. Kloakering.
 Rundskrivelse fra Kommunen og Horsens vand. Bent skriver til Horsens vand og kommune
om udsættelse til efter højsæson. Michael ønsker ikke at tage stilling.

 Indsigelse mod udløb, Vores indsigelse afsendt, vi foreslår 150 fra kyst.
13. Broplan.
 Forslag om 3 offentlige bade/fiske/tang broer på sydkysten. Lynger, Søndermølle og
Naturstien(dykker turisme og Ø-lejr). Bent.
14. Udviklingscenter Endelave (Tove og Bent).
 Professionel projektledelse.
 Naturcenter, museum og landbrugsmuseum. Rammen om frivilligt virksomhed.
15. Distancearbejde.
 Forslag om ændret sejlplan. Morgenafgang 6.30 og igen 9.00 tirsdagsfærge til Horsens. Vil
fremme mulighederne for pendling samt Horsens ærinder. Bent laver udkast til sejlplan
som Kommunen bedes forholde sig til samt med besparelse på Horsens turen. Horsen
kommune er den kommune der betaler mindst til færgefarten.
16. Lov om ”Flex boliger”.
 Kommentar til lovforslag. Vi støtter ikke forslaget da det fremmer at helårshuse omlægges
til sommerhuse.
17. Finanslov 2014
 Ø-støtte 10 mio.
 2 deltidsstillinger, naturcenter og turisme.
18. Økonomi.
 Status ved kasseren. Bank ændret til Spar nord.
 Resterende medlemmer og medlemsliste, deadline for tegninger af medlemmer 1 maj.
 Retningslinier for Landsbyprisen, vi foreslår en Multihal til offententligt møde d. 3 august
på Kroen. Indlæg til Endelavebladet om efterlysning af ideer og forslag( Bent + Michael).
19. Diverse
 Skilt ved Mindesten er under udarbejdelse(Jens)
20. Henvendelser
 Ingeniørhøjskolen om Energi skole”(Bent)
Hilsen Jens.
Opfølgning(Hængepartier).
•”Ø råd region midt”(Bent).
•”Selvstyre”(Bent)
•Møde med Torben Sørensen(Bent)
”Endelave 2020”.(Bent)

