Referat af bestyrelsesmøde Fredag d. 13.6.2013 kl. 16.15-19.00 i
Endelave Lægeurtehave.
Deltagere: Bent Hindrup Andersen, Birgit Vind Andersen, Tove Yde,
Michael Rasmussen og Hanne Nyholt.
Afbud fra: Jens Olsen og Mette Munk.
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
Ad. 2 Godkendelse og gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde.
Referat fra sidste møde godkendt.
Ad. 3 Bestyrelsen.
Bestyrelsen har fra Anders Møller Olsen modtaget et tilbud om
oprettelse og hosting af ny hjemmeside på 1.500,- kr.
Bent vil snarest indhente tilbud fra Lars Møller, således at der
kan træffes beslutning om, hvem der fremover står bag foreningens
hjemmeside indenfor 14 dage. Det er vigtigt, at vi har en
velfungerende hjemmeside inden sommersæsonen.
Ad. 4 Arrangement og mødeplan.
Søndag d. 21. juli er der fodboldstævne. Birgit har lavet aftale
med en dommer, og hun sætter opslag på pælene. Birgit og Hanne
booker spiller før kampene og Hanne kontakter Carsten J. angående
plæneklipning og står endvidere for opkridtning af banen samt
oprydning efter arrangementet. Jens står for salg af øl og vand.
Høstfesten blev drøftet og der var enighed om, at foreningen
bruger uforholdsmæssig mange ressourcer på dette arrangement som
efterhånden kun tilgodeser nogle få. Vi vil sørge for, at det
bliver meldt ud til de forskellige madsteder samt på pælene, så
andre har mulighed for at tage arrangementet op.
I stedet vil vi prøve at arrangere et høstmarked for private og
erhvervsliv i en af weekenderne i forbindelse med efterårsferien.
Tove og Hanne laver et opslag samt indlæg til Endelavebladet.
Kommende bestyrelsesmøder: 9/8 – Bent, 4/10 – Michael, 6/12 –
kroen (efterfølgende julefrokost), 25/1 (generalforsamling) det
blev drøftet, om den skulle holdes på kroen, men skolen blev
valgt.
Torsdag, d. 15. august kommer borgmester, kommunaldirektør og
teknisk direktør på ø-besøg (projekter). De skal udover
beboerforeningen mødes med Frede Lassen og Jørgen Holm. Der er
mange mulige emner at tage op. Bent og Hanne laver et oplæg til
program, der rundsendes til bestyrelsen til godkendelse.

Fredag, d. 13. september kommer borgmesteren igen på besøg
(foreninger). Denne gang alene og der vil denne gang blive
borgermøde på kroen om aftenen.
Ad. 5 Sundhed og Beredskab.
Region Midtjyllands pjece om 112-beredskabet er på trapperne.
Vi talte om, at lave vores egen ø-pjece, da vi synes vi har et
veludbygget/velfungerende beredskab på øen, som vi godt kan skilte
med på hjemmeside og i en pjece, der bl.a. kunne findes på færgen.
Birgit vil arbejde med det.
Ad.
Det
til
til

6 Landsbyråd.
har været på tale at lave et arrangement i Kuben, Horsens op
kommunevalget. Der var enighed om, at vi ikke har ressourcer
det. Bent afmelder til Landsbyrådet og Kuben.

Ad. 7 Ø-sammenslutningen.
Bent og Jens har været til bestyrelsesmøde og generalforsamling
i Ø-sammenslutningen. Mange ting blev drøftet. Bl.a. blev det
besluttet at bakke op om forslaget med gratis færge i april og
september (se også pkt. 11).
Kontingentet til Ø-sammenslutningen ”sluger” ca. 2/3 af vores egne
kontingent-indtægter. Vi beslutter at sende et forslag om, at
kontingentet fremover maksimalt kan udgøre 1/2 af egne kontingentindtægter.
De fine ø-plakater er nu blevet trykt som postkort. Vi kan købe
dem for 1 kr. af Ø-sammenslutningen. Vi blev enige om at scanne
dem ind og sende et tilbud til alle handlende på øen om at de kan
købe dem af os for 3 kr. til videresalg. Vejl. Pris 6 kr. stk. og
4 for 20 kr.
Ad. 8 Bosætningskampagnen.
Hanne har været ovre og aflevere velkomstgave til efterskolen i
Snaptun. Vi håber jo på, at skolen kan blive et aktiv for øen,
også på bosætningsplan.
Tove har hørt tale om en familie der skulle være interesseret i at
flytte til øen. Hun undersøger nærmere for at finde ud af, om der
er noget vi i bestyrelsen kan gøre for at være behjælpelige.
Ad. 9 Kloakering.
Vi har erfaret, at kloakeringsprojektet er 1 måned forsinket.
Dette er imidlertid ikke meldt officielt ud.
Bent kontakter Horsens Vand for at få tilslutningsprocessen ændret
til perioden 1/9 til årets udgang.
Ad. 10 Endelave Naturcenter og Museumsgård.
D.
15/6 skal der være besigtigelse sammen med Baggesgård. Vi vil
fastholde forslaget om lejeboliger i en af bygningerne.

Ad. 11 Finanslov 2014/Kommunal udligning
Både gratis sejlads og fragt ligger nu under udligningsordningen.
Det ses som en fordel, hvis det flyttes til Trafikministeriets
regi. Aktuelt med en finanslovsbevillig på 15 mill. kr. Bent har
kontakt med Henning Hyllested, Enhedslisten.
Indenrigsministeriet har udarbejdet en rapport om organisering af
færgedrift til de danske småøer. Heri fremgår det bl.a. at man
fastholder at det er kommunerne der administrer færgedriften. Der
lægges imidlertid op til at der oprettes et fælles
færgesekretariat.
Ø-sammenslutningen lægger for så vidt angår ø-støttemidler op til
at komme tilbage på 1990'er-niveau (12 mill.)
Bent indsender forslag til finanslovsforslag for så vidt angår
Endelave.
Ad. 12 Økonomi.
Michael medbragte regnskabsark. Siden sidste møde har der været
afholdt udgifter for 335 kr. og der har været indtægter på 350 kr.
Bent og Michael opdaterer til næste møde medlemslister og
kontingentbetaling.
Hanne Holm indsamlede i sin tid forslag til 2020-planen. Vi
undersøger, om der ved samme lejlighed indkom forslag til brug af
Landsbyprisen. Forslag om evt. afholdelse af et borgermøde om
retningslinjer for prisen.
Ad. 13 Henvendelser
Ang. Musik på Elværket. Beboerforeningen er høringspart i plan og
miljøspørgsmål. Bent har talt med Brian (kromand) som ikke længere
har noget med projektet på EL-værket at gøre. Har endvidere talt
med Poul ”Cadilac”, som er blevet vejledt i procedurer for
indhentning af diverse tilladelser.
Opsætning af nye info-pæle er påbegyndt. Pælene er primært til
opslag om arrangementer.
Der er stillet info-skab op på havnen, men hvad er der blevet af
de kork-søjler som kommunen havde lovet? Bent undersøger dette.

Ref. Hanne

