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økonomi
initiativer på/tanker om Endelave
salg af medlemskort 2018
visionsmøde den 7-11
skolen
evt

Det eneste arrangement der har været siden sidste møde er bankospillet i uge 42. Pænt besøg med kaffe og god
hjemmebagt kage. Bankospillet giver overskud.
Ved sidste møde, deltager Erik Filsø kort, hvor han fortæller om sine tanker om Endelave der kan være anderledes.
Erik Filsø fremlægger selv nogle af emnerne ved mødet som Affald og Genbrug havde på Endelave den 18-10 2017.
Dette bliver modtaget positivt og mødet arrangører vil tage ideerne med hjem. Øens ambulance kan være mere
tidsvarende og være tilpasset ambulancerne på fastlandet, så niveauet vil komme op ad. Regionen vil blive kontaktet.
Erik Filsø giver udtryk for at Endelave borgere skal have samme service som i resten af kommunen og det kan vi i
bestyrelsen kun være enige med ham i. Det er rigtig godt at få nogle input fra øboerne. Der er kommunalt ansatte på
øen, vi kan være i tvivl om hvad deres jobbeskrivelse er, og for at der ikke opstår misforståelser, mener vi at det vil
være en god ide at tale med kommunen om dette.
Fordelingen af øen til salg af medlemskort 2018 bliver aftalt.
Lone Blume er på banen med tanker og ideer om Endelave. Der er aftalt visionsmøde tirsdag den 7-11 2017. Det
praktiske vedr arrangementet bliver aftalt. Endnu engang er vi heldige med at frivillige vil bage kage. Vi mødes en time
før.
Der er aftalt møde mellem skolebestyrelsen, personale af skolen og beboerforeningens bestyrelse den 2-11 2017. Alle
er bekymrede for det faldende børnetal og der er ikke børn på Endelave under skolealderen. Der skal tales om tanker
og ideer – og hvad skal vi gøre – så det virker positivt på børnetallet.
Under evt bliver der talt om manglende opdatering af ny sejlplan på hjemmesiderne. Manglende info til de kunder
der har booket på den gamle afgang, som ikke har fået info fra færgefarten om nye tider. Grusvejenes dårlige
standard, kommune bliver kontaktet. Biblioteket har ikke åbent for de der har en nøgle til maskinrummet. Døren er
låst til biblioteket, når skolen er lukket. Horsens Bibliotek bliver kontaktet. Horsens Kommune har lavet en ny
kommuneplan, som er i høring. Endelave er nævnt flere steder. Beboerforeningens bestyrelse vil bede om et møde,
for at kunne drøfte tankerne om Endelave.
Generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer er sidste weekend i maj. Hanne og Maja deltager.
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