Folkevalgte fra Tinget på studietur til Endelave
Udvalget for småøer meldte deres ankomst til Endelave og Hjarnø den 30. september og 1. oktober.
Deltagere er:
Peter Juel Jensen (V) formand.
Lennart Damsbo-Andersen (S) næstformand.
Mette Hjermind Dencker (DF) valgt i den Østjyske kreds.
Magnus Heunicke (S) tidligere trafikminister.
Kaare Dybvad (S)
Henning Hyllested (EL)
Desuden deltager en udvalgssekretær og en udvalgsassistent.
Planen er at Karen Elleman deltager, men må melde afbud kort før, da hun har opgaver i Folketinget.
Der deltager også tre fra Ø sammenslutningen, Dorthe Winther der er formand, næstformand Eva
Therkelsen og Lise Thillemann Sørensen, der er sekretariatsleder.
Fra Horsens Kommune deltager udvalgsformand for Teknik og Miljø, Ole Pilgaard Andersen. Tom Heron,
direktør for Teknik og Miljø og Endelaves kontaktperson i samme afdeling Frode Frederiksen.
Fra Endelave deltager Beboerforeningens bestyrelse i det omfang det er muligt.
Deltagerne bliver modtaget i Snaptun. På Sejlturen til Endelave bliver der serveret nogle ø specialiteter,
med efterfølgende kaffe og kage. Mens deltagerne nyder dette, bliver der talt om færgedriften og
omkostningerne derved. Dagen før dette arrangement, kunne vi i radioen høre, at der ikke var tænkt på
små øerne i finanslov forslaget. De folkevalgte kunne godt forstå problem stillingen, da de bliver informeret
om, at hvis man som øbo skal have familien på besøg, kan det nemt koste kr 1000.- med færgen. De
folkevalgte kunne ikke love noget, men de nævnte flere gange at når det kommer – der bliver ikke sagt hvis
der kommer billigere priser. Senere på året kommer der fra folketinget en ”vækstplan”, og her mener
politikkerne at det kunne være sandsynligt at de små øer vil kunne blive tilgodeset.
Der er blevet lavet en dokumentation på forskellen på brugere af færgen i forhold til priserne. Der er
forsøgt gratis og halvpris takster. Mod de almindelige priser er der forskel på niveauet, hvordan færgen
bliver benyttet. Der er ændret på taksterne i foråret, eks børn er blevet meget billigere. Det ser ud til at det
er taget godt imod af kunderne på færgen. Dette dokument tog politikkerne meget positivt imod, da det
tydelig fortæller at det er prisen der afholder besøg på Endelave. Det kan være at det er der man skal
starte, hvis der skal være vækst på småøerne.
Vel ankommen til Endelave, efter at have haft lidt tid til at nyde udsigten i det flotte solskinsvejr, er der en
lille gå tur til Lægeurtehaven. Her fortæller Mette Munk om lægeurtehaven, Brian Andersen om Cafeen på
stedet, Margit Holm fortæller om campingpladsen og Bjarne Ottesen om Endelave Seaweed.

Efter at gæsterne er indlogeret, bliver der serveret mad på Endelave Kro. Her er der en fra APSét, der
fortæller om strukturen og om hvordan kroen bliver drevet.
Udvalget for Landdistrikter og Øer har inviteret borgerne på Endelave til møde på Kroen. Det er godt
besøgt. Der er en god spørgelyst og god debat. Der bliver talt færge og om udfordringerne omkring dette.
Der bliver talt om bankerne der ikke vil låne penge ud – er det for at den lovgivende magt der er årsag? Er
det Finanstilsynet der begrænser mulighederne for vækst? Det var et godt møde, hvor der bliver serveret
kaffe og masser af hjemmelavet tærte og lagkage. Da formanden for udvalget Peter Juel Jensen afslutter
aftenen, kunne han fornemme den gode gammeldags vælger møde stemning, som ikke er så almindelig
mere.
Den efterfølgende dag er der besøg på dagsordenen. Først på Endelave Skole, hvor Bente Skovgård
fortæller om alle de gode muligheder der er på stedet. Derefter er det Købmandsgården, hvor Per fortæller
om sin butik og får gang i musikken i det flotte grammofon museum. Skibbergården får besøg, Lene
fortæller om hvordan hun arbejder med at flette stole og får musik til øen. En lille gå tur omkring
Strandvejen , så campingpladsen og campinghytterne kan ses hos Margit. Det sidste besøg bliver hos Fiske
og Røghuset inden turen går til Snaptun, hvor nogle skal hjem og andre skal til Hjarnø.
Tilbagemeldingen fra Christiansborg er at de synes at det var et godt og velorganiseret besøg.

