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Alle i bestyrelsen deltager i mødet.
Der er en lille stigning af medlemmer af Endelave Beboerforening og vi håber der
kommer endnu flere medlemmer. Det er flot at så mange støtter arbejdet. Der er bestilt
crosstrainer, ribbe og stepbænk til ”maskinrummet”. Der er lidt mangler til at tv kan
tilsluttes og skilte til samme. Det der mangler, bliver bestilt, så vi kan sende en opgørelse
til Landsbyrådet.
Fra det nordjyske er der kommet en henvendelse fra Den Økologisk Landsby. På et
tidspunkt kommer der fire personer derfra for at kunne se mulighederne på øen. Der har
været en god dialog med Den Økologiske Landsby og beboerforeningens formand +
skolen. Der bliver fornemmet at nordjyderne er gået i tænketank.
Motionslokalet/maskinrummet bliver flittigt benyttet. Der er bestilt nøgler, således at
brugere af faciliteterne kan få en nøgle mod et depositum på kr 100.- Så kan man selv
lukke sig ind. Brugerne må gerne gøre opmærksom på, hvis der er noget i lokalet der går
i stykker, må de gerne meddele det til en i bestyrelsen.
Der har været kontakt med Anette Gammelby, Horsens Kommune vedr gadelys. Vi vil
gerne det bliver det rette lys, så man samtidig med kan nyde nattehimmelen. Det bliver
arbejdet på at dette kan lade sig gøre.
Færgeudvalget bliver ved sidste møde orienteret om at kredit kunde muligheden skal
ophøre. Booking systemet kan ikke håndtere kreditkunder. Færgeudvalget giver udtryk
for at dette ikke er tilfredsstillende og at det er en service forringelse for øboerne.
Færgeudvalget ser det vanskeligt at der ikke er kredit i mange situationer. Siden mødet
har kreditkunder fået et brev fra Horsens Kommune at dette er fakta. Der har været
mange reaktioner på dette, da det er svært at se hvordan det vil kunne fungere godt i
hverdagen. Der er i skrivende stund sendt en klage til Horsens Kommune, understøttet
af nogle af de skriftlige klager der er kommet ind. Der er rettet henvendelse om dette til

Sammenslutningen af Danske Småøer, og vores henvendelse er videresendt til
Småøernes Færgeselskaber og Færgesekretariatet, som lige netop arbejder med dette.
Landvejsprincippet bliver drøftet. Der er stadig en skæv fordeling til øerne i forhold til
det tilskud staten giver. Folketinget mener at i 2019 vil Landevejsprincippet være nået
med et tilskud til alle øerne på 80.1 mill kroner. Men med den fordeling der er, vil det
ikke kunne lykkedes med Endelave færgen i 2019. Sammenslutningen af Danske Småøer
arbejder med sagen. Vi kan se på tallene at 20 % rabat i 2 x 10 uger ikke giver en øget
turisme til Endelave, men gavner sommerhus gæster på øen. Måske skal det være
anderledes i 2018.
Der er lavet nye Ø pas. Horsens Kommune har købt til årets turistsæson. Passene kan fra
forsommeren købes i færgens kiosk til favoritpris.
Der har været møde ved Borgmesteren omkring markedsføring af Endelave. Tove Yde
deltager i mødet og Tove laver den samme præsentation som til generalforsamlingen.
Her er forslagene fra generalforsamlingen også med. Ønskelisten herfra er lang og vi får
slet ikke alle ønsker opfyldt. Men der var noget der lykkedes. Kaninen bliver ligesom et
mere synlig logo for øen. Der bliver nu arbejdet på at der afmærkes en rute med
kaniner, hvor man kan se kaniner. Der laves en folder for børn og voksne om kaninerne.
Desuden er det planen at man oprenser den lavvandende bugt for ålegræs vest for
havnen før badesæsonen. Plancerne der står omkring på Endelave har brug for en
opdatering. Tove Yde og Trine Bundgaard Have er tovholder for turisme projektet.
Formanden har været i det iderige hjørne og her et forslag til et slogan for Endelave:
”BLIV DINE FASTLANDSKVALER KVIT – BLIV ENDELAVIT”
Forslaget ”SPØRG EN ØBO” fra generalforsamlingen bliver vedtaget og der bliver bestilt
badgets.
Det praktiske omkring Strandrensning bliver aftalt.
www.oenendelave.dk – skal passes og holdes vedlige. Hanne og Jens vil gerne passe
siden. Skal da lige have et kursus først. Der bliver sendt regning ud i år, for
vedligeholdelse af hjemmesiden, gældende både for 2017+2018.
Næste møde er 11-6 2017
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