informerer.......
Endelave, lørdag d. 12/9-2015.

Der sker rigtigt meget for tiden, så det er allerede tid til et nyt nyhedsbrev.
På grund af tekniske udfordringer nåede det forrige nyhedsbrev først ud på mail i går. Det beklager
jeg, men det var dog blevet husstandsomdelt på øen og havde ligget på hjemmesiden de sidste uger.

Først og fremmest har Folketingets Ø-kontaktudvalg besluttet at årets ø-tur går til Endelave og Hjarnø.
Onsdag d. 30/9 kommer der en delegation på 15-20 folketingspolitikere og andre indflydelsesrige personer til vores dejlige ø. De skal ud at se på øen og besøge nogle få virksomheder, der har det til fælles, at de er afhængige af prisen på personbilletter på færgen.
Samme aften kl. 19:30 indbydes der til offentligt møde på kroen, hvor alle Endelavitter er velkomne,
gerne med spørgsmål til udvalgets medlemmer. Udvalget er vært ved en kop kaffe med kage.
Når de har færdiggjort deres besøg på Endelave går turen videre til Hjarnø, hvor der ligeledes er lagt
et program for dem.

Efter en del problemer med færgens bookingsystem blev færgens driftsledelse og færgeudvalget enige
om, at det var hensigtsmæssigt, at brugerne også var repræsenteret på møderne med Compusoft, der
har leveret softwaren. Derfor deltog jeg i det seneste
telefonmøde og fik et godt indtryk af problematikken.
Der arbejdes seriøst med at få de alvorlige fejl rettet,
mens vores ønsker om øget brugervenlighed kommer i
anden række. Men det skal nok blive bedre.
For eksempel har Compusoft reageret hurtigt på vores
ønske om en mere hensigtsmæssig oplysningsform
ved udsolgte afgange. Se eksempel her til højre.

Beboerforeningen har netop modtaget et beløb fra sponsorlegepladsens opstart. Kommunen har overtaget driften at pladsen og vi vil se os om efter et legeredskab eller lignende.

Region Midt har lagt stillingsopslaget vedr. Endelaves læge på deres hjemmeside. Vi er i gang med at
udbrede kendskabet til stillingen og tager gerne imod gode ideer. Så kom bare frem med forslag til
hvordan vi får den rigtige læge til denne praksis, tak.
Med venlig hilsen
Beboerforeningens bestyrelse
Karsten Kragh Hansen.

