informerer.......
Endelave lørdag d. 15/8-2015.
Endelave,

Et hurtigt nyhedsbrev med vigtig information
•

Vores læge har desværre sagt op med virkning fra d. 1/12-2015
1/12 2015 og bestyrelsen er i gang med at
forsøge at skabe grundlag for en mere aktiv søgning efter den helt rette afløser for Allan.
Allan

•

I forbindelse med ½-pris
pris perioden 31/8-13/9
31/8
opfordrer vi alle interesserede
serede til at kontakte en af os
i bestyrelsen for beboerforeningen med henblik på at få lavet en samlet oversigt til annoncering.
Denne gang får vi ikke hjælp fra Ø-sammenslutningen.
Ø

•

Vi arbejder stædigt videre med at finde en løsning, så vi kan få motionsrummet "på skinner".

•

Rabatten på de erhvervsmæssige færgetakster er indledningsvis sat til 50%, men der har været
lidt vanskeligheder med at holde den samme procentsats for alle typer.
ty
Det er aftalt, at beboerforeningen
ens
s færgeudvalg og driftsledelsen evaluerer ordningen til nytår.
Derefter justeres der sandsynligvis på rabatsatsen.

•

Nu har færgens online-booking
booking været i gang i 2 måneder og det giver stadig udfordringer. Er der
problemer af den ene eller anden art må I gerne sende en kopi af mailen til:
info@endelavebeboerforening.dk
info@endelavebeboerforening.dk,
så vi kan samle op på materialet og stå stærkere i forhandlingerne med driftsledelsen. Vi vil fortsat
opfordre alle til at hjælpe medborgere, der har brug for hjælp til booking. Eventuelt ved at opfordre
dem til at henvende sig til en af os fra bestyrelsen. Så skal vi nok sørge for at der bliver hjulpet.

•

Formanden for beskæftigelsesudvalget i Horsens Kommune, Bjarne Sørensen, vil ikke afvise, at der
de
kan komme flygtninge til Endelave, men det bliver ikke i første omgang, desværre.

•

Da færgens liggetid i Horsens er meget kort i sommerferien,
sommerferien bliver der først premiere på "torvedag
på Horsens Havn" d. 1/9-2015. Alle, der har lyst til at deltage eller bare have produkter med, kan
henvende sig til Brian Andersen,, der er tovholder på projektet.
projektet

•

Cykelrute projekt på Endelave
I 2011 fik Horsens Kommune midler fra en pulje hos Trafikministeriet til at etablere en cykelrucykelr
te/cykelsti på Endelave. Efter at have renoveret vejen på Øvre i 2012, har der længe været stilsti
le i projektet. Dog nåede vi lige at opsætte et madpakkehus ved Havhornet inden sommerferisommerfer
en.
Projektet nærmer sig nu sin afslutning.
Selve projektet skal afsluttes i september, men der skulle gerne
gerne efterfølgende komme en masma
se afledte gode effekter af projektet, som f.eks. flere cykelturister på Endelave.
Vi arbejder hårdt på at få lavet en folder og infotavler til de kommende cyklister. Folder og tavta
ler kan dog sagtens benyttes af alle andre også.
ogs
Desuden er det planlagt at opsætte et par vandposter, så man kan fylde sin drikkedunk på sin
tur rundt på øen.
Projektperioden afsluttes med at invitere en masse cyklister til øen, bl.a. ved en cykelpasordcykelpas
ning, der giver gratis adgang til at leje en cykel hos øens cykeludlejere i de første 14 dage i
september..
Vi håber at mange vil besøge øen, enten på egen cykel eller på en lejecykel.
Med venlig hilsen
Jan Kunstmann
PS. De opnåede resultater
tater vil blive markeret i løbet
øbet af de første 14 dage af september.

•

Endelig skal vi beklage, at der, ved et sammentræf af omstændigheder, ikke var omtale af "som"so
merfodbold" i det sidste nummer af Endelavebladet.

Med venlig hilsen
Beboerforeningens bestyrelse
Karsten Kragh Hansen.

