Nyt fra beboerforeningen:
Mandag d. 1. juni 2015 blev det nye online-booking-system søsat.
I begyndelsen kan man bare booke plads på færgen, mens betaling foregår som hidtil.
Når man booker på den nye online-booking-side skal man være opmærksom på, at der beregnes pris for
billetten, men man skal ikke betale for nuværende. Man skal bare fortsætte bookingen til man er færdig,
men være opmærksom på at afbestille en booking, hvis man ikke skal bruge den. Det foregår via den
tilsendte mail med bekræftelse af bookingen. I modsat fald vil der kunne blive opkrævet betaling.
Vi er blevet oplyst om, at alle fastboende endelavitter vil modtage en mail om det nye onlinebookingsystem
med en velkomsthilsen indeholdende brugernummer m.m.
Det er meningen, at vi fastboende skal være logget ind på booking-siden for at få ø-rabat og -fordele.
Alle hidtil foretagne bestillinger er overført til det nye system - og skal ikke bookes igen.

Overfartsleder Anders Bech Frandsen vil gerne møde op og forklare
hvordan bookingsystemet virker og besvare spørgsmål om dette på et
hasteindkaldt møde nu på onsdag d. 3/6-2015 kl. 20:00 på kroen.
Der vil ikke blive serveret nydelsesmidler på mødet, men man er velkommen til at gøre brug af kroens
serviceydelser for egen regning.
Dagens ret er: Kylling i karry med ris: kr. 78,- pr kuvert. Forudbestil på tlf. 75689021

Det er lykkedes at få Midttrafik til at flytte 2 busser, så de med virkning fra d. 28/6-2015 passer bedre til
færgetiderne:
1. Om morgenen på hverdage kommer færgen ind 8:02 og bussen kører 8:06
2. Om aftenen mandag til torsdag kommer bussen til Snaptun 17:20 og færgen sejler 17:26

Vi er i dialog med Horsens kommune om at få en stadeplads ved færgen, når den ligger i Horsens Havn den
første tirsdag i hver måned. Poul Bækkelund har tilbudt at stille sin nyindkøbte veteran-Bedford til rådighed.
Torvedag i Horsens.
Med henblik på at afholde disse Torvedage indbydes hermed til koordinerende møde mandag den 8. juni i
Lægeurtehavens Café klokken 16.00 - Ingen tilmelding, bare mød op......kaffen er gratis :)! Formålet med
mødet er dels at informere om de praktiske opgaver dels at finde løsninger af disse. Den første Torvedag
bliver den 7 juli 2015! Tovholder er Brian Andersen, Kongevejen 74.

Der er noget stille på flygtningeområdet. Trods gentagne henvendelser er det ikke lykkedes at få noget
konkret ud af kommunen endnu.

Der bliver som sædvanligt arrangeret sommerfodbold på sportspladsen. I år bliver det lørdag d. 11/7 kl.
14:00. Traditionen tro vil kampene stå mellem turister og endelavitter i flere aldersgrupper. Jens Olsen vil
være på plads så man kan købe kolde øl og sodavand.

De nye færgetakster for gods er fastsat. I første omgang halveres stort set alle godstakster. Småpakker
under 10 kg bliver gratis. Taksterne nedsættes svarende til det forventede tilskud i 2015 på 301 tkr. (526 tkr.
i 2016 og frem) Nedsættelsen af godstaksterne er iværksat d. 1/6-2015!

Vores næste dialogmøde med færgens driftsledelse er d. 11/6.

Med venlig hilsen
Karsten Kragh Hansen

