Referat af bestyrelsesmøde 17. november 2019
Deltagere:

Karsten Kragh Hansen, Mike Thygesen, Kim Holm Pedersen, Poul Bækbo, Dorte
Knudsen og Hanne Nyholt.

Færge:
Der er i samarbejde med færgefarten udarbejdet sejlplan for 2020. Der er i forhold til den
nuværende plan omlagt nogle ture, så der fremover vil være 2-3 formiddagsafgange om måneden.
Endvidere vil færgen fra januar sejle første tur fra Snaptun kl. 8.20. Dette tilgodeser bl.a.
busselskaber og andre turister, der kommer langt fra.
Priserne for 2020 er også fastlagt, der arbejdes dog fortsat for en løsning med månedskort til
personer ligesom det er blevet en mulighed for biler. Færgefarten undersøger forsat et nyt
bookingsystem, og det vil være dejligt, hvis det kan rummer muligheden for personkort.
Molen ved færgen forventes repareret i foråret næste år over en ca. 3 ugers periode. Der indsættes
afløser-færge som desværre ikke medtager biler.
Lydanlæg:
Poul har som opfølgning fra sidste møde, talt med Niels Johan (EFK), der oplyser, at stort set alle
øvrige foreninger har givet tilsagn om at give økonomisk støtte til lydanlægget i gymnastiksalen
med 5-7.000 kr. Bestyrelsen synes fortsat, at der mangler noget historik i forhold til indkøb og
installering at anlægget. Det er vores indtryk, at denne historik ligger hos EiF og Halvmaraton,
hvorfor de vil blive kontaktet for nærmere information. Der gives tilsagn om, at yde støtte under
forudsætning af, at anlægget virker d. 15/2 ved generalforsamlingen.
Kokkearrangement:
Hanne havde haft kontakt til EFK med forslag om at benytte sig af tilbuddet i forbindelse med
strandrensningen i april. EFK synes det var bedre at finde et andet tidspunkt, da der er indgået aftale
med kroen. Hanne har nu annonceret tilbuddet i Endelavebladet, så alle der ser muligheder i det,
kan henvende sig til hende. Det kunne eventuelt være vin- eller bryggerlauget. Der er lavet aftale
med Food Organisation of Denmark, om at vi står på standby, og at vi kan kontakte dem, når vi har
et forslag til dato.
Tryg Landsbymidler:
Poul orienterede om status på de 5 projekter, der var blevet tildelt midler fra puljen. Alle projekter
har en tovholder og der er mere eller mindre gang i dem alle. Nogle projekter forventes først at tage
fart i foråret.
Udbetaling af midler sker efter bilag, mærket ”Tryg Landsby”, der sendes til kasserer Mike.
Poul oplyste, at der muligvis bliver mulighed for at søge en ny pulje næste år.
Feriemesse 2021:
Der er fra Ø-sammenslutningen kommet en henvendelse til alle småøerne, hvor vi bliver bedt om en
tilkendegivelse at, hvorvidt vi synes, at det er en god ide, at Sammenslutningen af Danske Småøer
og Landdistrikternes Fællesråd samler store og små øer i en fælles messehal i Herning i februar
2021.
Der var enighed om, at det er en god ide. Poul sender besked til Lise, Ø-sammenslutningen.
Bestyrelsen:
Karsten og Mike er på valg ved næste generalforsamling. Karsten er på nuværende tidspunkt
usikker på om han genopstiller, Mike genopstiller. Hanne ønsker imidlertid at udtræde af
bestyrelsen (i utide). Vi vil alle overveje potentielle kandidater, som kan kontaktes inden
generalforsamling for at være forberedt.
Opkrævning af kontingent aftales på næste møde.
Repræsentantskabsmøde:
Hanne og Jens Olsen deltog d. 1.-3. november i Ø-sammenslutningens repræsentantskabsmøde.

Oplæg og referat fra weekenden ligger nu på SaDS hjemmeside:
https://danske-smaaoer.dk/dokumenter/
Kommunekonference:
Mike og Hanne deltog d. 11. november i Ø-sammenslutningens kommunekonference. Et
arrangement der afholdes hver 4. år, hvor borgmestre, kommunalpolitikere og embedsmænd fra
kommuner med småøer inviteres sammen med repræsentanter fra øerne.
Referat mm. fra konferencen findes i følgende link
https://danske-smaaoer.dk/nyheder/smaaoeernes-kommunekonference-2/

Beredskabet:
Mike er, sammen med Henning Rasmussen, i løbende dialog med Aqqaluk Petersen fra
Sydøstjyllands Brandvæsen om status og opdatering af beredskabet på Endelave.
Der er udarbejdet ”aktionsliste” der følges op på.
Der har været en borgerhenvendelse fra Gitte Filsø som besvares direkte til hende fra Aqqaluk P.
Affaldsordning:
Mike og Hanne har, sammen med Jørgen Holm Pedersen, holdt møde med afdelingsleder i Affald &
Genbrug, Horsens Kommune, Marie Lindberg Tefre og hendes erfarne medarbejder Jette. På mødet
fremlagde de et forslag til en plan for den fremtidige affaldsordning på Endelave. Forslaget skal
behandles politisk i kommunen i løbet af december måned. Såfremt det vedtages, vil der blive
afholdt et informationsmøde for borgere og sommerhusejere på Endelave d. 18. januar 2020.
Områdefornyelse:
Vi har ikke hørt noget, siden vi indsendte ansøgning om at komme i betragtning til puljen, men er
opmærksomme og holder øje med de beslutninger der vil blive truffet.
Journalistbesøg:
Mandag d. 11. november havde Endelave besøg af Jesper Nielsen (Tryg Landsby), Vibeke Juul
(journalist) og Per Algreen (fotograf) fra Horsens Kommune.
Poul stod sammen med en bred palet af beredvillige Endelavitter for at præsentere dem for en masse
gode historier, som de løbende vil bringe videre.
Arkitektstuderende:
Poul har haft møde med de to arkitektstuderende der kommer til Endelave i foråret for at arbejde
med en opgave der kan komme til at udgør et forprojekt til et evt. stisystem på øen. De har et ønske
om, at arbejdet kan munde ud i en udstilling på øen. De bor privat, men det er besluttet, at støtte
dem med mulighed for at proviantere hos Henry for op til 2.000 kr. i den tid de arbejder på opgaven.
Næste møde: 5. januar 2020 kl. 11.00.

