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Økonomien bliver gennemgået. Der er 3 konti. En til alm drift. En til maskinrummet og en til Oenendelave.
Den sidstnævnte har ikke noget med Endelave Beboerforening at gøre men det er for at give en hjælpende
hånd dertil. Der er gang i salg af medlemskab i 2018. Ikke alle træffes hjemme. Der bliver lagt en seddel
hvor man opfordres til medlemskab og datoen for generalforsamlingen, hvor man også kan købe
medlemskab.
Færge.
Molen ved færgelejet er i dårlig forfatning. Horsens Kommunes plan var at der skulle påbegyndes
renovering i 2017 og afsluttes i 2018. Efter flere henvendelse fra beboerforeningen er det nu lykkedes at få
en svar – dog ikke det svar vi gerne vil have. Horsens kommunen har ændret på planen så nu bliver det
først i 2019 at renoveringen bliver igangsat. Beboerforeningen har gjort kommunen opmærksom på at det
ikke er forsvarligt og at man bør lave en midlertidig løsning så der ikke kommer nogen til skade og at det
hele ikke synker sammen. Der afventes svar.
Passager antallet med færgen falder fra år til år. Beboere på øen er også faldende de sidste 10 år, så måske
kan det være lidt af forklaringen.
I 2018 er der ½ pris på person billetter fra den 7. maj og til den 1. juli og igen fra den 13. august til den 2.
september. Kystlandet markedsfører det. Der bliver lavet en plan for at markedsføre det så bredt som
muligt og billigt som muligt. Så håber vi der kommer mange gæster til øen.
Præhospital
Den 28-2 2018 er der møde med præhospitalet. Først har de møde med lægen og sygeplejesken og
derefter med beboerforeningen. Ambulancen på øen er ikke optimal og svær at arbejde i. Der har været en
henvendelse fra en på øen der har været ved lægevagten på fastlandet. Lægevagten siger at den
pågældende skal henvende sig til egen læge den efterfølgende dag. Det kan man ikke når lægen ikke er på
Endelave. Fremover skal man ringe til sygeplejesken på øen og hun vil sørge for at journalen kommer til det
rette sted
Døgnpleje
Der er rette henvendelse til Horsens Kommune for at høre hvordan kommunen forholder sig. Der har været
en ankesag i Lollands kommune som er afgjort med at borgerne på øerne skal have samme service som på
fastlandet.
Brandberedskab

Der bliver rettet henvendelse til øens brandberedskab for at undersøge om dette fungere optimalt.
Visionsmøde/ønsker til Endelave
I efteråret var der visionsmøde i gymnastik salen hvor Lone Blume er med. I år er der på Horsens
Kommunes budget lavet et al hoc udvalg som nu hedder Oplandsudvalget. Der skal laves et oplæg fra
Endelave Beboerforening om hvad vi kan tænke os. Her er der klare retningsliner fra mødet i november
hvor der er 4 hovedtemaer:
Skole & Kulturhus
Schuttelfærge ( hurtigere sejlads)
Samme service som i resten af kommunen
Turist/Ø koordinator
-

der er flere tanker og ideer - bedre internet forbindelse – gode og ældrevenlige lejeboligere –
flextrafik kørselsordning – gå kaninoen mv

Der skal fra bestyrelsen laves en ”ønskeseddel” i marts måned. Oplandsudvalget vil besøge Endelave den
23-6. Ansvarlig leder for udvalget er Niels Ålund. Formand er Jørgen Korshøj og næstformand er Lone
Blume. Sammenslutningen af Danske Småøer og LAK småøerne vil gerne besøge øerne. Der bliver
undersøgt om de kan deltage samme dag.
Post:
PostNord varsler at de ikke vil køre ud med post mere på Endelave. Bestyrelsen protesterer mod denne ide.
Det vil være en væsentlig service forringelse. Tanken fra PostNord er at der på havnen skal være postkasser
til alle boliger på Endelave. Så kan man hente sin post der. Vi håber at de vender tilbage med den oplysning,
at det ikke bliver aktuelt alligevel. Vi forventer at der bliver et møde med PostNord i foråret.
Generalforsamling den 24-2:
Det praktiske bliver aftalt. Jens Olsen genopstiller ikke. Men vil gerne være praktisk hjælper fremover.
Året arrangementer:
Strandrensning den 14-4 kl 10,00
Bankospil den 26-7 kl 20,00
Foldbold & Skumbad 28-7 kl 13,00
Bankospil den 18-10 kl 19,00
Hjemmesiden oenendelave.dk:
Den fungerer ikke optimalt og virker meget kompliceret. Endelaves turismeudvalg vil tage emnet op på
næste møde. Der er også penge på kontoen til at få lavet en ny. Der er kommet klager på siden til
bestyrelsen, som vi kun kan sende videre.

