Bestyrelsesmøde den 20-1 2019
Afbud: Mike
Færgen: Der er ønske om den tidlige eftermiddagsfærge med afgang Endelave 13.25 også er et tilbud i
skolernes sommerferie. Formiddagsfærgen om sommeren er ligeledes et ønske fra andre, at den beholdes i
samme periode, specielt til turister, der ofte vil have svært ved at kunne være i Snaptun til kl 8.20. Ønske: 4
daglige afgange med færgen i skolernes sommerferie.
Der er aftalt et møde med aktuelle personer i Horsens Kommune den 26. maj om fremtidens færge.
Generalforsamlingen den 23-2.
Jens Otto og Maja stopper i bestyrelsen og Hanne modtager genvalg. Det vil være rigtig godt hvis der kan
komme en af pendlerne med i bestyrelsen og derved komme med i færgeudvalget. Der skal vælges en
repræsentant til Sammen slutningen af Danske Småøer, og en til Landsbyrådet. Dette kan med fordel være
en der også sidder i bestyrelsen. Der tales om at øge bestyrelsen størrelse med 2 personer.
Lægesituationen:
Der har været udfordringer med Region Midts sidste tiltag vedr lægedækningen på Endelave. Vi kan undre
os over at de ”nære sundhedstilbud” bliver besluttet i regionens udvalg, med at skære lægedækningen ned
til 1 dag uden at kontakte Endelave Beboerforening. Det er reelt kun 6 timer. Efter meget debat og
henvendelser til de folkevalgte i regionen er beslutningen blevet udsat og der skal være møde den 23.
januar. Karsten og Hanne deltager i mødet. Det er ikke tilfredsstillende at et så vigtigt et emne på
dagsordenen i regionen uden at have haft en dialog med Endelave Beboerforening.
Skolen:
Et møde planlagt til den 13-1, bliver udsat da reglerne som skal laves af en jurist endnu ikke er klar. Der
afventes en ny dato. Møbler til indslusningslejligheden er købt, der er leveringstid.
Storvildt havstation:
Henvendelsen fra Ole og Jakob Due om at lave en Havstation kan vi kun bifalde, når det ikke påvirker nogle
af alle de aktiviteter der er på øen. De varetager ansøgninger mv i Endelave Beboerforenings navn til fonde
og andre der måske gerne vil støtte projektet.
Helhedplanen kører efter planen.
Lægeurtehaven er trængt økonomisk. Haven er vigtig for øen og tiltrækker mange turister. Vi håber på en
løsning. De har beboerforeningens bestyrelsens fulde opbakning.
Bosætningsgruppen:
Er i gang med opstartsfasen. Anja Beck Knudsen, som er ansat til projektet af Sammenslutningen af Danske
Småøer, kommer med mange gode ideer. Torsdag den 24 januar kommer der en presse meddelelse om
Bosætning på øerne. Godt initiativ som forhåbentlig giver lidt flere fastboende. Der er bosætnings
workshop den 8-9 marts.
Maskinrummet.
Der har været klager over rengøringen. Der bliver gjort rent ind imellem - dog ikke så ofte som da skolen
var åben. Der er nogle der gerne vil bidrage med lidt penge til rengøringsmidler/aftørrings væske. Der har

stået en plastik skål til formålet. Det har ikke virket hensigtmæssigt. Der bliver sat en seddel op, at hvis man
vil bidrage, bliver det på mobilpay.
Renovation:
Der er ikke sket noget synligt på dette område, og der er enighed om at der ikke skal rykkes for noget ved
Horsens Kommune, da der er tilfredshed med det eksisterende. Vi ved godt at det ikke er vedvarende, da
alle dispensationer er udløbet og der ikke bliver givet flere.
Beredskabet:
Der bliver rykket for at beredskabet lever op til det lovede efter ulykken på flyverpladsen. Så vi afventer
stadig. Der er kommet en ny brandhane ved Havhornet.
Drikkevandet:
Der er for meget nitrat og fosfat i drikkevandet. Der bliver taget prøver en gang i ugen. Der bliver rettet en
henvendelse til Horsens Kommune, for at det derfra er en mulighed for at handle på det og så at det ikke
kommer bag på kommunen, hvis der en dag er et problem omkring drikkevandet.
Salg af medlemskort:
Der bliver aftalt en fordeling af salg af medlemskort.
Signal:
Der er lavet en test på signalet på i 45 m højde, så nu afventer vi at masten bliver lavet. Det er planen at det
er i år og så skulle problemet med det dårlige signal været løst. Det vil være til gavn for alle og specielt
hjemmearbejdspladserne.
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