Referat bestyrelsesmøde den 17-4 2018
Afbud: Mike
Jens Olsen deltager i mødet som repræsentant for Sammenslutningen af danske Småøer. Der er er kommet
en henvendelse fra SDS om at vi kan komme med foreslag til hvilke kurser vi kan tænke os. Foreslagene
bliver kurser for beboerforenings bestyrelser, kurser for sundhedspersonale på øer, naturpleje på øerne.
Jens vil kontakte øens erhvervsliv for at høre om her kan være nogle ønsker.
Sommeren arrangementer bliver drøftet og planlagt. Sponsorliste fra sidste års banko bliver efterfølgende
sendt til bestyrelsen, så vi kan få præmier til sommerens banko. Der er allerede meldt gevinster til fra
sponsorer.
Ny hjemmeside for www.endelave.dk er godt i gang. Den nye forside bliver præsenteret og enstemmigt
godkendt.
Oplandsudvalget fra Horsens Kommune kommer til møde lørdag den 23-6. Der er lavet et oplæg til hvad vi
kan tænke os på Endelave. Udgangspunktet for ”ønskesedlen” er fra visionsmødet i november. Skrivelsen
bliver sendt til formanden for udvalget inden mødet, således af deltagerne kan være forberet når de
kommer på besøg i juni. Et punkt er fjernet fra skrivelsen og det er omkring skolen – da situationen er
blevet ændret markant. (Se nederst på referatet).
Færgen har været i kort dok. En ekstra end planlagt. Der manglede noget dokumentation, som nu er bragt i
orden.
Legepladsen på sportspladsen har været tilknyttet et firma der har taget ansvar for vedligeholdelse. Dette
har haft en årlig udgift på over kr 17.000.- om året. Denne er opsagt. Horsens Kommune vil ikke betale den
mere. Der vil blive undersøgt hvem der varetager denne opgave i Horsens Kommune og de andre to steder
på Endelave. Måske legepladsen på sportspladsen kan blive tilset og vedligeholdt af samme som de andre
på Endelave.
Kystlandet markedsfører Endelave rigtig godt i år. En ny tanke er at lave en tøjkanin, som sælges og
markedsfører Endelave samtidig som kaninøen. Den skal også kunne købes i Horsens.
Affald og genbrug oplyser at de arbejder med at løse opgaven med affald/genbrug på Endelave, og at der
endnu ikke er noget konkret. Måske bliver der er møde hen over sommeren – men endnu ikke noget
fastlagt. Det eneste der er sikkert er at den nuværende genbrugsplads skal lukke.
Mandag d. 17. april var vi indkaldt til hastemøde ved borgmesteren, der orienterede om situationen.
Endelave Skole lukker til sommer. Bestyrelsen har fuld forståelse for forældrenes beslutning. Det er
hensigten, at bygningerne stadig vil kunne benyttes til praktiske og sociale formål og sandsynligvis blive
ændret til et medborgerhus. Horsens Kommune vil være med til af betale driftomkostninger og driften vil
være under borgmesterkontoret.

Næste møde er den 9-6 2018.

Referent: Maja

