Referat af bestyrelsesmøde 21. juli 2019
Deltagere: Peter, Karsten (delvist), Poul, Mike, Hanne.

Brandberedskabet: Sydøstjyllands Brandvæsen skal kontaktes angående opdatering af
sikkerhedsforanstaltninger på øen – specielt Flyvepladsen. Bestyrelsen tager kontant til Henning
Rasmussen for at indgå i samarbejdet om opgaven.
Status på Tryg Landsby. Der er kommet 9 forslag af forskellig karakter, men flere forslag er meget
velkomne frem til d. 15/8 (se yderligere i Endelavebladet). Det forlyder, at der vil komme forslag
fra Grundejerforeningen Lynger, og vi vil kontakte Jesper, der er kommunens mand på projektet, for
at spørge nærmere ind til afstemningsproceduren, da sommerhus-folket ikke er på øen hele tiden.
Det har været vores tanke, at slå ”afstemningsmødet” sammen med næste borgermøde om
Helhedsplanen, hvorfor vi vil få afklaret, hvornår det kan blive.
Områdefornyelse. Horsens Kommune har afsat en pulje til områdefornyelse på 25 millioner over
en periode på 5 år. I den forbindelse har vi kontakt med 2 arkitektstuderende der vil hjælpe med at
se på øen med ”nye øjne” og de regner med at bosætte sig på øen i 4 måneder fra februar til april
2020. Håbet er, at de kan være med til at formulere nogle ideer, der kan indgå i et forprojekt til en
egentlig ansøgning om midler fra puljen.
Legepladsen på sportspladsen er i sin tid blevet etableret i en aftale mellem Beboerforeningen og
det firma der har opstillet den. Der blev på det tidspunkt indgået en serviceaftale for en periode på 7
år, og denne er udløbet nu. Bestyrelsen undersøger derfor fremtidig forsikrings- og
vedligeholdelses-forhold. Hvilken ordning er der f.eks. på havnens legeplads?
Bestyrelsen har fået henvendelser fra naboer til legepladsen, der er plaget af støj- og affaldsgener,
da mange unge om sommeren mødes på pladsen om aftenen. Bestyrelsen retter henvendelse til
kommunen men anmodning om opsætning af reglement samt ekstra affaldsbeholder i juli måned.
Lægeordningen. Der er fortsat forhandlinger i gang med Region Midt om den fremtidige
lægedækning på Endelave. Næste møde er sidst i august måned.
Post. Efter den nye sejlplan er trådt i kraft, kan Post Nord ikke nå at levere post til øen i Snaptun til
den første færge. Det vil betyde, at der først kommer post til øen kl. 15.35 når sommerplanen slutter.
Det vil derfor blive vanskeligt at nå at få posten omdelt samme dag i vinterhalvåret, hvor det bliver
tidligt mørkt. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for, at første færgeafgang fra Snaptun rykkes til
kl. 8.20 som tidligere.
Færgelejet. Vi har fra kommune fået meddelelse om, at den planlagte renovering af færgelejet, der
var varslet til ugerne 43-45, er udsat til foråret eller ubestemt tid da der ikke var afsat tilstrækkelig
midler til at udføre arbejdet. Da vi i bestyrelsen ikke finder det forsvarligt at udskyde arbejdet på
ubestemt tid, vil vi rette henvendelse til borgmester Peter Sørensen med fotos.
Brønd ved Sønderstrand. Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommune for at få sikret den
forholdsvist dybe brønd der står åben ved stranden.
Arrangementer. Det succesfulde bankospil med 142 fremmødte blev evalueret og praktik omkring
fodboldturneringen aftalt.

Fjordkommuner. Vi har fået en henvendelse fra en biolog fra Horsens Kommune, der sammen
med folk fra de 2 øvrige kommuner ud til Horsens Fjord, har planer om at forbedre tilgængelighed
og formidling af fjorden og de omkringliggende landarealer, som Endelave også regnes med til. Vi
følger op på henvendelsen.
Badeanlægget på havnen. Vi har fået en henvendelse fra projektgruppen omkring badeanlægget på
havnen, hvori de anmoder foreningen om et økonomisk bidrag. Det er ikke uvæsentligt når der
søges om fondsmidler, at det kan synliggøres, at lokale foreninger støtter projektet. Det besluttes at
bidrag med 10.000 kr.

