
Referat af Endelave Beboerforenings Bestyrelsesmøde 29.12.2020 

Deltagere: Kim Holm Pedersen, Poul Bækbo, Pia Faber, Jens Olsen, Lars Herlev & Mike Thygesen 

Afbud:        Leif Jørgensen, Erik Dahl og Dorte Knudsen 

 

Dagsorden med og Aktionspoints med deadline. 

 

1. Årets Ø  

2. Bredbåndspuljen 

3. Nye familieboliger 

4. Færgebooking – Busforbindelse – Pax tal. 

5. Ny Færge – samarbejde med Odder Kommune/Tunø 

6. Indlæg til Endelave Bladet 

7. Datoer næste år 

8. Verden mindste krydstogt 

9. Hvad der kom op af gode ideer = evt. 

 

1. Omkostningsdækning til fejring 20.000 kr.  – 50.000 kr. til fordeling af Beboerforening og EIF Kim 

Holm Pedersen kontakter EIF og indleder dialog om brugen af pengene – Beboerforeningen ønsker 

at der bliver lavet en permanent markering af at vi blev årets Ø udover udover det nye Byskilt med 

”årets Ø 2020/2021” - Andre ideer er bord bænke sæt – bedre skiltning mm. Spaden skal placeres 

på færgen med undertekst logo v/Mike. 

 

2. Vi fik desværre som ventet IKKE del i Bredbånds midlerne, vores 45 point og en gennemsnitspris på 

ca. kr. 70.000 per abonnement lå langt fra hvad der skulle til for få del i tilskudsmidlerne. Der blev 

givet tilskud til 99 projekter med 5007 adresser i 40 kommuner. Gennemsnitsprisen blev på kr. 

20.973 og der skulle 67,03 point til for at få tilskud fra Bredbåndspuljen – Vi vil undersøge 

mulighederne for at få del i de afsatte midler for 2021. Derudover har beboerforeningen indsendt 

en interessetilkendegivelse vedr. EU- støtte til etablering af nationale bredbåndskabler til EU-

kommissionen via Energistyrelsen. 

 

3. Borgmester Peter Sørensen har stillet Endelave i udsigt at der i løbet af 2021 vil blive projekteret 2 

måske 4 familieboliger/ældrevenlige boliger af en af Horsens almennyttige boligforeninger – vi 

venter spændt på nyt! 

 

4. Brugere af færgen, der ikke har e-mail og smartphone – kontakt færge sekretariatet - de hjælper 

dig! – Færgeledelsen udtaler at de ikke oplever forsinkede Busser som et stort problem – husk at du 

skal ringe til broen, hvis du sidder i bussen og kan se at bussen bliver forsinket.  Der blev som 

forventet slået ny passagerrekord med 70.535 passagerer der sejlede med Endelavefærgen i 2020. 

 

 

 



5. Status på færgeudskiftning – Samtalerne med Tunø vedr. mulig samsejlads er forsinkede pga. 

COVID-19, men der planlægges et møde i foråret med Odder kommune – Horsens Kommune vil i 

løbet af 1 ’halvdel 2021 lave en farvandsundersøgelse af hvilke muligheder der for færgefart ifht. 

Miljø og fart mm. Desuden vil der blive taget kontakt til færgesekretariatet om status på bådtyper 

mm.  Den nuværende færge er i god stand og forventes at kunne sejle nogle år mere, indtil der kan 

træffes en miljørigtig beslutning om at udfase fossile brændstoffer til motordrift og lade disse 

beslutninger indgå i valg af ny færge. 

 

6. Indlæg til Endelave bladet og Nyhedsbrev – Deadline 6/1 2021 – VMK og færgemøde med 

borgmesteren – Poul Bækbo, Bredbånd og GF - Mike. 

 

7. GF: lørdag 20.02.2021 14:00 i skolens gymnastiksal – Gymnastiksalen er reserveret. Vi har valgt at 

udsætte indkaldelse til koordineringsmøde og erhvervsfremme fra 16.01.2021 til 20.02.2021 16:00 

efter GF – Først til mølle begrænset deltagerantal! Banko – sportsfest og mm. planeres ved dette 

møde! 

 

8. Verdens Mindste Krydstogt = VMK blev drøftet – der kommer yderlig information via Nyhedsbrev. 

 

9. Nytårskur 12.01.2021 19:00 – 21:30 for Danske Småøer virtuelt – Pouls Bækbo sender invitation ud 

til bestyrelsen og MT sørger for at muligheden for deltagelse synliggøres på FB og Nyhedsbrev.  

Effekt på Søkabel mm. efterspørges hos Konstant v/MT 

Infostandere på Havnen både i Snaptun og Endelave. Også elektroniske standere med søgefunktion 

kan overvejes. 

Reklametavle der giver der give de erhvervsdrivende mulighed for at synliggøre deres ”eksistens” 

kan opsættes ved Færgen på Snaptun – er godkendt af Færgeledelsen. 

Kunne man ikke bruge Ander Bech Frandsen kontor som turistinformationslokale når besøgende 

kommer til Endelave? Kunne der laves opholdsrum i de gamle toiletter i havnebygningen til de 

gæster der skal fra øen? 

 

 

 

Næste møde 06.02.2021 10:00 Mødelokalet ovenpå gymnastiksalen. 

 


