Den nye bestyrelse for beboerforeningen er i arbejdstøjet og der er masser at tage fat på. Her
kommer en oversigt over de vigtigste emner.
Flygtninge
Efter generalforsamlingen har vi haft en god dialog med kommunen ligesom borgmesteren har
udtalt sig positivt til Horsens Folkeblad om initiativet.
Netop nu er bestyrelsen ved at færdiggøre en oversigt over hvilke boliger vi kan tilbyde eventuelle
flygtninge og hvilke beskæftigelsesmuligheder der findes på eller omkring øen.
Alle er meget velkomne til at komme med forslag, som vi kan tage med videre i forløbet.

Færge
1. Sejlplanen, der skal gælde fra 1. maj, er i skrivende stund på vej i trykken med de nye
takster. Det bliver spændende at se, om vores initiativ vil få flere folk herover.
2. Status på færgens dieselforbrug: 80% i forhold til året før.
3. De 2 x 2 ugers forsøg med ½ pris på persontransport er aftalt til perioderne 18/05-2015 til
31/05-2015 og 31/08-2015 til 13/09-2015. Forsøget gælder person billetter uden andre
rabatordninger.
4. Vi har fået driftsledelsen accept til at arrangere salg af produkter fra Endelave på færgens
vogndæk, når denne ligger i Horsens den første tirsdag i hver måned. Der skal indhentes
tilladelse hos politiet og fødevaremyndigheder.
5. Færgeledelsen er positiv m.h.t. salg af lokale varer i færgens kiosk. Beboerne skal bare
komme med forslag, hvorefter det undersøges om det giver udfordringer i forhold til diverse
myndigheder.
6. Driftsledelsen har fået kontakt med en finsk konsulent, der skal sejle sammen med vores
besætninger til efteråret, når det blæser. Vi krydser fingre for, at det kan få antallet af
aflysninger ned.
7. Vi har fået en demoversion af bookingsystemet. Det er målet at starte systemet d. 1. maj i år.
I starten skal det køre sammen med den velkendte metode.
8. Det ser ud til, at det er lykkedes os at få flyttet bus 104 ved de 2 afgange, hvor der er
problemer: 8:02 mod og 17:26 fra Horsens på hverdage. Vi får endelig besked fra Midttrafik
senere
Storskrald ved strandene.
På generalforsamlingen blev det forslået, at beboerforeningen skulle undersøge om der kan gøres
noget ved gammelt jern og andet ikke biologisk affald der ligger ved strandene. Beboerforeningen
har ikke mulighed for at handle, men vil gerne appellere til den enkelte lodsejer om at fjerne det
nævnte.
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