Referat bestyrelsesmøde den 10-6 2018

Alle i bestyrelsen deltager.

Brand og Beredskab indkalder til et offentligt møde den 5. juli kl 1300 på Endelave. Bestyrelsen synes det er
en god ide, da der kan være mange synspunkter efter oplevelsen af ulykken på flyvepladsen den 3. juni.
Der er kommet en henvendelse på at der ikke er en vaskemaskine på øen til offentlig brug. Bestyrelsen vil
være opmærksom på det.
Bent Olsen har henvendt vedr ældre venlige boliger, som han for år tilbage harprojekteret, måske kan det
være aktuelt igen. På året generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer, blev tanken sat i gang
om at prøve at starte Småøernes Boligselskab. Lejeboliger på øerne i en god standard er generelt en
mangel på øerne.
Er der en bolig på Endelave der kan lejes ud, kan man benytte facebooksiden Ø lejebolig.
Oplandsudvalget besøg den 23-6.
1. Programmet bliver gennemgået og vedtaget. Kommune bliver kontaktet for at få lavet navneskilte
og bordskilte med navn på – således alle ved hvem der tales med. Dagen starter med at efter
færgens ankomst, besøges Endelave Grill og Cafe. Derefter omkring museet, byhaven,
lægeurtehaven og cafeen. Herfra en traktor tur til Øvre, og på tilbagevejen besøg på Endelaves
Fiske og Røghus. Frokost på kroen og møde, hvor der vil være flere deltagere fra øen. Før færgen
sejler tilbage, vil der være mulighed for at se skolen og shelterne.
2. Der er planlagt et offentligt møde den 1-9 – om eftermiddagen. Der er valgt en lørdag, for at det er
muligt for sommerhusejere og andre Endelave interesserede at kunne deltage. Kl 12.30 bliver
foreslået fra EB – der afventes svar.
En ny telemast bliver etableret i 1. kvartal 2019. K.M. Telcom står for opgaven.
På Sammenslutningen af Danske Småøers generalforsamling bliver Ø støtten drøftet. Der har været stillet
et forslag om at for at kunne få Ø støtten, at man skulle være bosiddende på en ø. Der var meget delte
meninger og der bliver ikke taget nogen beslutning.
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