
Endelave Beboerforening   

 

R E F E R A T 

Bestyrelsesmøde torsdag den 13-2 2014  hos Tove Yde. 

 

Mødets deltagere – hele bestyrelsen og suppleant. Hanne Nyholt, Jens Olsen, Tove Yde, Michael 

Rasmussen, Karsten Kragh Hansen og Maja Hoé. 

Der bliver kigget på økonomien i foreningen. Medlemstallet er stigende og det bidrager positivt til 

regnskabet. Foreningen er væk fra at være en selskabsforening og mere en politisk forening, hvor 

der skal varetages div. Interesser for øen, som indebærer brug af meget tid igennem nyhedsstof og 

møde aktivitet. Derfor mener man i bestyrelsen, at det er rigtig godt at det er de øvrige foreninger 

på øen der varetager de selskabelige aktiviteter. Bestyrelsens medlemmer får ikke kompensation 

for anvendt tid men for omkostninger, som kan være for evt rejseaktivitet. 

Der er ikke mange omkostninger i foreningen og med en medlemstilgang giver det en bedre 

økonomi. (se side 3) På generalforsamlingen blev det bemærket, at bestyrelsen dels have afstået 

fra at foreningen kunne få indtægten fra den årlige høstfest samt at man havde brugt flere penge i 

løbet af året end der var indtægter. Kasseren havde derfor gransket tallene for de forgående år og 

var kommet frem til følgende: 

I 2011 brugte foreningen 8.696,39 kr. af kassebeholdningen 

I 2012 brugte foreningen 5.134,40 kr. af kassebeholdningen 

I 2013 brugte foreningen 1.609,72 kr. af kassebeholdningen 

Beboerforeningen har således ikke været specielt begunstiget af at have haft indtægt fra 

høstfesten i 2011/12, da forbruget her har været større end sidste år hvor vi ikke holdt høstfest. 

Med stigende kontingent indbetalinger og en mere bevist styring af foreningens økonomi, 

forventer bestyrelsen for nuværende ikke at beboerforeningen vil få problemer med økonomien. 

Dette følges op løbende. 

 

Jens, Hanne og Karsten er øens repræsentanter for færgefarten. De vil foreslå, at der i de 

fremtidige møder med kommunen om færgedriften, udover overfartsleder Anders B. Frandsen 

også deltager en medarbejderrepræsentant fra færgen. 

I uge 7 har der været ”sejle langsomt” prøve, og man afventer resultat herfra. 



Endelave Beboerforening   

 

Vedr ”Endelave” havbrug er der kommet indsigelser. De kan læses på Endelave beboerforenings 

hjemmeside.  

Vedr Landsbyprisen 2011, bliver der en arbejdsgruppe, hvor opgaven er at indsamle ideer, og ud 

fra dette, vælge hvad pengene skal bruges til. Planen er at holde et borgemøde om dette emne og 

samtidig om færgefarten. Hanne er tovholder for dette, og bestyrelsen håber på at der er nogle 

ildsjæle i lokalbefolkningen der vil være med i en arbejdsgruppe. 

Hjemmesiden har ikke fungeret optimalt, det er planen at det skal kunne gøres bedre. Michael og 

Karsten er i IT gruppen og Anders Møller. 

2020 plan for Endelave. Visioner for fremtiden. Tove og Maja er med fra bestyrelsen og vil gerne 

have en mere med fra øen. 

Michael og Jens er i gruppen hvor der bliver arbejdet med erhverv og turisme. Sidste år besøgte 

borgmesteren Endelave, hvor han opfordrede til samarbejde på tværs. Med baggrund i dette 

møde, er det kommet en henvendelse fra Iben Sofie Jønch. Iben ønsker at samle trådene og som 

samtidig vil kunne have det større overblik. Det er positivt og interessant, at der er interesse for 

denne ulønnede opgave. Der vil blive arbejdet videre med dette og Iben vil blive opfordret til at 

deltage i arbejdsgruppen.  

Der er ønske om at etablere en cykelsti, det kan være godt for turismen. Dette er uden for 

beboerforeningens regi. Det er biolog Jan Kunstmann der arbejder med denne opgave. 

Vigtige datoer: 

Strandrensning lørdag den 12-4 kl 10,00 mødested ved mindestenen. 

Sommerfodbold den 19-7 kl 14,00 

Generalforsamling lørdag den 7-2 2015 kl 13,00 

 



Regnskab for Endelave Beboerforening 2014

Driftbeholding
Opgjort beholdning pr.  16. februar 2014

18.617,41

Bilag Dato Indtægt udgift Saldo Indtægt Udgift Saldo

1 01.01 6.558,41 4.089,50

2 11.02 2.755,00 9.313,41

3 13.02 1.000,00 10.313,41

4 13.02 875,00 4.964,50

5 13.02 2.025,00 6.989,50

6 13.02 750,00 7.739,50

7 13.02 1.000,00 8.739,50

8 13.02 425,00 9.164,50

9 13.02 -400,00 8.764,50

10 13.02 -100,50 8.664,00

11 13.02 -360,00 9.953,41
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Bevægelser i alt 3.755,00 -360,00 5.075,00 -500,50

Driftregnskab
Balance 1. januar 2014 10.647,91

Indtægter 2014 8.830,00

Udgifter 2014 -860,50 

Balance pr. d.d. 18.617,41

Opfølgning tidligere år vs. 2014
Kontingent Ændring År Primo år Ændring Indtægter Ændring Udgifter Ændring Bevægelse år Ultimo år Ændring

5.850,00 2010 25.849,29 21.668,00 21.430,45 237,55 26.086,84

6.750,00 15,4 % 2011 26.087,94 0,9 % 21.383,84 -1,3 % 30.080,23 40,4 % -8.696,39 17.391,55 -33,3 %

6.425,00 -4,8 % 2012 17.392,03 -33,3 % 20.553,50 -3,9 % 25.687,90 -14,6 % -5.134,40 12.257,63 -29,5 %

7.600,00 18,3 % 2013 12.257,63 -29,5 % 9.674,63 -52,9 % 11.284,35 -56,1 % -1.609,72 10.647,91 -13,1 %

8.830,00 16,2 % 2014 10.647,91 -13,1 % 8.830,00 -8,7 % 860,50 -92,4 % 7.969,50 18.617,41 74,8 %

Ændring = År i forhold til forrige år Indtægter/Udgifter og Ultimo for 2014 er kun foreløbige

Landsbyprisen
Bilag Dato Indtægt udgift Saldo

201 01.01 151.371,11

202

203

204
205

Bank

Bank Kasse

DK-hostmaster endelavebeboerforening.dk

Post

Kontingenter "Tove Yde"

Kontingenter "Jens Olsen"

Kontingenter "Michael Rasmussen"

Lagkage generalforsamling

Øl/vand generalforsamling

Saldo

Kontingenter "Bent Hindrup"

Kontingenter indbetalt til bank

Kontingenter ved generalforsamling

Kontingenter "Hanne Nyholt"

Post

Saldo


