REFERAT BESTYRELSES MØDE DEN 11-9 2016.
Dagsorden:
1.

genoptræning

2.

turisme

3.

relevant fra kommunen

4.

færge

5.

kalender 2017

6.

evt

Alle i bestyrelsen deltager.
Genoptrænings maskiner er bestilt, og der er enighed om at der i første omgang ikke skal forlanges betaling for at
benytte genoptræningsfaciliteterne. Der vil blive ansøgt om tv skærm med windows/internet adgang hos
landsbyrådet.
Ø turimen må gerne fremmes. Der er en dialog med kommunen om at lave en overordnet langsigtet strategi for ø
turismen på Endelave. Vi taler om ”kanin”skilte med gade/vej navne på. Pakkeløsning med færge og spisestederne.
Sauna på havnen som ”De kolde kaniner” søger om. En båd med glasbund, så der kan sejles ud for at kigge på sæler,
hus på hjul. Der skal holdes et møde senere på året med Peter Sørensen omkring dette tema.
Der har været et møde med 22 forskellige ledere i Kommunen på kroen den 5-9. Herfra kan fortælles at kloakering
på Lynge er udsat min 12 år. Der kommer nye lygtepæle med ledlys. Lossepladsen skal stadig flyttes. Dubdalbe ( pæl)
ved færgens indsejling er på budgettet. Strandvejen må gerne rettes noget oftere, så bliver det nemmere. Molen må
gerne fejes noget mere, specielt i muslinge/måge forårssæsonen. Klipning af rabatter – gerne – men tidligst den 1.
september. Molen på Horsens Havn bliver ikke ændret, så den lige som køres i hak. Færgen skal fortøjres bedre. Der
mangler manualer til medarbejderne på færgen, så de kan vejlede kunderne optimalt. Der vil blive rykket endnu
engang for et møde med færgens ledelse og færgeudvalget.
Datoer for arrangementer i 2017.
11-2 2017 Generalforsamling kl 14,00
8-4 2017 Strandrensning kl 10,00
13-7 2017 Bankospil kl 20,00
22-7 2017 Fodbold og skumbad kl 13,00
Der bliver talt om lægebemandingen i ferieperioden ikke har været optimal. Regionen lover at standarden er bedre i
2017.
Næste møde er hos Mike lørdag den 7-1 2017.
Referent: Maja

