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Alle i bestyrelsen deltager i mødet.
Erik Filsø deltager i den første halve time af mødet, da han har tanker og ideer om Endelave. Et fint
indspark til aftenens møde. Det er rigtig godt at få tanker fra andre vinkler og oplægget vil blive
drøftet yderligere til næste møde. Gode ideer - kan vi ikke få for mange af.
Bankospil i efterårsferien bliver aftalt, derefter bliver der kigget på økonomien.
Skolen er en stor bekymring, også for Endelave Beboerforening. Hvad vil skolen og dens brugere og
ansatte. Børnetallet er nede på fire elever. Skolen har heldigvis et godt samarbejde med Dagnæs
Skolen. Der vil fra Endelave Beboerforening blive rettet en henvendelse til skolebestyrelsen om et
møde.
Der bliver besluttet at de der har lejeboliger på øen, kan rette en henvendelse til
www.oenendelave.dk for at få boligerne på nettet. Når bestyrelsen får en henvendelse fra evt
tilflyttere, kan der henvises til denne side.
Der er forandring på Endelave Bibliotek. Der er bemanding på som der hele tiden har været. Men
fra 1. september kan man komme for at låne bøger i skolens åbningstid, hvor der altid vil være låst
op. Derud over kan man komme på biblioteket, hvis man har en nøgle til motionsrummet. Der
kommer både nye og brugte møbler- så lokalet bliver fornyet. Ikke alle ønsker er imødeset, men
måske vi er heldige på sigt.
Der er sat 5 par jernkaniner op. Kaninfolderen er blevet læst meget og den er lagt ud på div
turistkontorer mv.
Tilskuddet fra staten til færgen er blevet forhøjet i år med 36.000. Det har givet en forlængelse på
rabat på 20 % i yderligere fire uger. Der skal være møde igen i november i færgeudvalget og her vi
vi prøve at få aftalt priserne for 2018. Hvis vi ikke kender statstilskuddet endnu bliver det først
aftalt i januar. Vi vil foreslå at det bliver en minimumspris for personer og resten til normalpris. På
det sidste færgeudvalgsmøde bliver PPlads problemerne i Snaptun drøftet.
Maskinrummet køre fint og bliver godt brugt. Vi vil gerne at brugerne vedligeholder og rengøre i
lokalet og maskinerne, og det er også vores fornemmelse at det bliver gjort.
Der bliver talt om at når der er nye initiativer på Endelave, som har mulighed for at få LAK midler
eller Ø støtte kan bestyrelsen anbefale dette. Dette kan hjælpe til at øboere får økonomisk støtte til
et projekt.

På Grundlovsmødet i år er Lone Blume taler. Hun vil gerne at der kommer et velfærds plejecenter
på Endelave. En god ide som skal følges op på. Lone Blume bliver kontaktet om hun kan komme til
Endelave til et vælgermøde.
Referent
Maja

