REFERAT
bestyrelsesmøde den 1-12 2015.
Der er dukket et toilethus op ved Havhornet. Den plan er bestyrelsen ikke bekendt med. Det er
fint at der nu er et toilet, men ingen topkarakter for det kunstneriske indtryk. Skolen bliver
kontaktet for at børnene på skolen kan gøre det lidt kreativt.
Lægesituationen bliver drøftet, Region Midt og Erik Vinther, som kan se problemstillingen. De vil
løbende blive kontaktet, for at de bliver holdt lidt i ilden og ligesom for at Regionen kan fornemme
hvor stor et problem det er hvis Endelave ingen læge har. Region Midt vil gerne lige vilkår for alle
borgere – og det må Regionen leve op til.
Den 16. november er der møde med Færge ledelsen. Opfattelsen her er at booking systemet
fungerer bedre. Der ønskes fra kommunen side at betalingen begynder online først på året 2016.
Ideen at 10 turs kort systemet udfases, men der er fra kommunens side en plan om at de som
benytter færgen meget, skal kunne få mere rabat end de der benytter færgen begrænset. Det
system er endnu ikke klar, ej heller metoden. Sejerø har samme bookingsystem – her er en
mulighed for at udveksle erfaringer. Vækst planen som regering har vedtaget, vil kunne give
billigere billetpriser fra sensommeren. Mere konkret er det endnu ikke.
Der er sendt opkrævninger ud til annoncører der har reklame/link på hjemmesiden
www.oenendelave.dk for dækning af omkostninger a kr 100 pr år. Ny oprettelser for foreninger er
kr 200.- og for virksomheder kr 300.-. Denne hjemmeside er ikke i Beboerforeningens regi, men vi
mener det er vigtigt at den vedligeholdes og opdateres. De fleste har betalt til hjemmesiden, og
dem der ikke har får en rykker og hvis man ikke ønsker at betale kr 100 pr år, er vi desværre nød til
at fjerne pågældende fra hjemmeside. Vi håber ikke det bliver aktuelt, da alt på og fra Endelave
gerne skal kunne fremgå på siden.
Kontingent stiger som vedtaget på generalforsamlingen. Medlemskab pr person kr 100.pensionister og støttemedlemmer kr 75.-. For dem der ikke er hjemme ved opkrævning, bliver der
lagt en seddel i postkassen.
Fredag den 11-12 2016 er der møde på Rådhuset, omkring genoptræning/motions lokale. ( Inden
offentliggørelse af dette referat, er mødet fra kommunens side udsat til den 25-1 2016)
Selvom der kommer mange flygtninge til Danmark, har det ikke ændret kommunes holdning. Det
som prioriteres til flygtninge, er at der skal være job mulighed i nærområdet hvor de bor. Der har
været info møde i Horsens i november.

Husmoderforeningen er på pause, og Beboerforeningens bestyrelse er blevet spurgt om det kan
være en ide at afholde sommerens traditionelle bankospil. Det er der enighed om. Det er torsdag i
uge 29 at der bliver bankospil i gymnastiksalen.
Når der er strandrensning, kan det være en ide at der bliver ryddet op på havnen – og at skiltene
bliver opdaterede til den nye sæson.

