
Bestyrelsesmøde i Endelave beboerforening d. 3. april 2021 på Endelave 

Deltagere: Poul Bækbo – Dorte Knudsen – Leif Jørgensen – Mike Thygesen 

Dagsorden. 

1. GF- hvornår og årsberetning – opfølgning siden sidst 

2. Tryg Landsby- og bevægelsesprojekterne – opfølgning siden sidst 

3. Nye ansøgningsmuligheder – Hs. Kommune 1,5 mio. i alt – max pr. projekt 300.000 kr. Nordea-

fonden: Tilskud til opholdsfaciliteter.  

4. Det nye Børne-Ø-pas – Nyt 

5. Færge – status – ”sikre at Endelavitterne kan komme hjem”. 

6. Kontingentopkrævning via Face Book 

7. Testcenter på Endelave for at sikre at alle på Endelave har adgang til test i løbet af sommeren. 

8. Gennemførsel af udendørsarrangementer i sommeren 2021 

9. Etablering af Info og venterum i Overfartslederens ”gamle” kontor  

10. Evt. og dato for næste Bestyrelsesmøde 

 

 

1) Fastsættelse af dato for GF udsættes indtil videre -vi prioriterer en Fysisk GF højt! Formentlig først 

efter sommerferien AUG/SEP -  GF Årsberetningens hovedpunkter er klar – sammenskrives når vi 

kommer tættere på dato for afholdelse. 

2) Tryg Landsby- og bevægelses-projekterne 

Alle Tryk landsbyprojekterne er etableret på nær ’Motionsredskaber på havnen’ som også får støtte 

fra Bevægelsespengene og som etableres i år. Fra Bevægelsespengene modtog idrætsforeningen 

15.000 kr. til en transportvogn. Disse penge er nu bevilget fra anden siden. Af de frigjorte midler 

giver 10.000 ekstra til Kaninogruppen, som så i alt modtager 30.000 kr. De sidste 5.000 kr af de 

frigjorte midler hensættes som en reserve indtil videre. Ingen væsentlige nyheder! 

 

3) Kommunen har annonceret en ny Landsbypulje hvor der i 2021 og 2022 kan søges om optil 300.000 

i støtte til lokale og konkrete borgerrettede initiativer. Vi besluttede at annoncere dette i det næste 

Endelave blad april udgaven. Vi afventer tilbagemelding fra EVT. interesserede 

 

4) Da det nye børnepas bliver gennemført uanset – har vi tilsendt relevant oplysningsinformation om 

Endelave til dem! 

 

 

5) Der arbejdes med en løsning der kan sikre at Fastboende Endelavitter kan komme hjem i akutte 

situationer når vi nærmer os højsæsonen – Det vil blive indskærpet overfor færgeledelsen at vi 

SKAL finde en løsning, så vi alle kan komme hjem til Endelave – Dog skal det her indskærpes at pga. 

reglerne om at ingen må have fortrinsret til pladser på færgen, løses problematikken bedst ved at 

reserve i god tid – Husk at du altid kan afbestille!  

Der er udfordringer med at en del passagerer IKKE bruger Mundbind under hele færgefarten – EBF 

har fremsendt nogle løsningsforslag til færgeledelsen, som vi håber kan afhjælpe problematikken. 

 



Bedre skiltning ved at opsætte tydeligt krav om mundbind lige når man kommer ind i 

salonen lige under “OBS! Husk håndsprit” billede følger i mail efter denne mail - det andet 

skilt med Brostrøm ser man ikke! 

 

Skiltning på alle bord - husk mundbind  

 

Som en specifik opfordring ved den faste velkomst over højttaleranlægget! 

 

Vi vil endnu engang opfordre alle til at følge reglerne! 

 

 

6) Indtil videre har den planlagte FB kampagne med hyldest af de, der holder Endelave i gang gået 

fornuftigt og vi modtager løbende nye medlemmer - Den besluttede iværksættelse af  en mail- og 

SMS ”kampagne” til alle Øens adresser med opfordring til at understøtte Endelave Beboerforenings 

arbejde ved at betale kontingent for 2021 vil blive gennemført i løbet af April!  

 

7) De nuværende krav til samfundet vedr. genåbning af de forskellige erhverv på Endelave kræver at 

der bliver adgang til at kunne tage COVID test på Endelave. Der bliver rettet henvendelse til Region 

midt for at finde en løsning på dette, så vi får de samme muligheder som de, der bevæger sig på 

fastlandet.  

 

8) Vi har besluttet ikke at gennemføre Banko – idet vi ikke mener at det er i tidens ånd – til gengæld 

vil vi sætte alle sejl til for at holde den årlige fodbold- og skumfest 24.07.21 11:00 – 15:00. 

 

9) Vi får overdraget Overfartslederens kontor i uge 16 og vil i første omgang lave det til et lille info- og 

opholdscenter, der skal være klar til denne sommer – Dorte og Mike tager teten og får rummet 

frisket op og møbleret bedst muligt så det giver værdi for de besøgende – Infoskærm fra Visit 

Horsens vil blive opstillet her. Dorte kontakter Visit Horsens for forslag til brochurehylder mm. Kim 

undersøger mulighederne om at inddrage rummene bag kontoret/toilettet ud mod bagpladsen 

(containerne), så rummet på sigt kan gøres større. Samtidigt undersøger Kim om der er ideer eller 

planer for området ved containerne. 

 

10) Årets Ø mindeplade er lavet og klar til opsætning - Kim Holm Pedersen har skiltene og aftaler sted 

med Jørgen Holm Pedersen på haven og Dorte på skolen.  Der opsættes en plade på synligt sted på 

skolen (Dorte Knudsen) og ved Havnen (Kim holm Pedersen aftaler med Jørgen Holm Pedersen) 

Vi har fået præsenteret en ide om at ”kunstnere” kunne tilbydes at udstille deres værker på 

Færgen.  Mike spørger færgeledelsen om de er med på lidt flere farver i salonerne på færgen! Der 

skal findes en afløser for Jens Olsen som Øens repræsentant i Sammenslutningen af Danske 

Småøer. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til lørdag 29. maj kl. 10:00 

 

Poul Bækbo/Mike Thygesen 

 


