Mødereferat
Mødeleder: KHP

Møde i

Endelave Beborforenings bestyrelse
Mødedato

Møde start/slut

Søndag den 01.03.2020

Kl. 09:30 – 12:00

Deltagere
Kim Holm Pedersen KHP
Poul Bækbo PB
Mike Thygesen MT
Leif Jørgensen LJ
Pia Faber FB
Dorte Knudsen DK
Jens Olsen (Ø-repræsentant)
Hanne Nyholt (Landbyrådet)

Referent: MT
Mødested
Hos Pia Faber – Møllehuset
Tak for Kaffe og hjemmebag

Forberedelsesmøde
til Årtes Ø
arrangement
08.04.2020 19:00
Hos Poul Bækbo
Kongevejen 18

Afbud: Erik Dahl
Bilag.
Punkt
/tid

Hand
Dagsorden
-ling

Ansvar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Præsentation af hinanden
Annoncering af ny bestyrelse til kommunen, ø-sammenslutningen o.a.
Referat fra Generalforsamlingen hvilke udvalg skal vi have og hvem
Færge, feriemesse21/fjordsamarbejdet, Tryg Landsby, områdefornyelse)
Maskinrummet (ansvarlig, udvidelse , kontaktperson)
Aktiviteter - hvornår og hvem (strandrensning, 2 x banko og
sommerfodbold)
7. Oplæg til praktisk arbejde: sekretær, hjemmeside og nyhedsbreve, opslag på
pælene mm. Input fra OS til Endelaveblad – Input fra færge til bladet.
8. Tegning af medlemmer – Medlemsoversigt
9. Test af det nye booking system – Færgestatus
10. AP Liste– Aktion Points
1.

Præsentation af Hinanden
Formanden bød velkommen – specielt til nye om bordet!
Bordet rundt med præsentation af deltagerne og en kort gennemgang af hvad Ørepræsentanten har af opgaver i ”Sammenslutningen af Danske Småøer” Et politisk
organ der har kontakt til udvalget for småøer i folketinget. landsbyrepræsentanten
fortalte om hvad de tumler med i Landsbyrådet – her er der mulighed for sparring
med andre landsbyer i Horsens kommune. Hvilke opgaver har færgesekretariatet
der et fællesorgan for alle færgekommuner i Danmark.

Alle

2.

Annoncering af ny bestyrelse mm.

MT

Horsens Kommune, Sammenslutningen af Danske småøer, Færgeudvalget under Horsens kommune
er orienteret om den nye bestyrelses sammensætning. Medlemmer af Landsbyrådet bliver
orienteret af Lars Herlev/Hanne Nyholt. Konstituering og besættelse af udvalgsposter er opdateret
på hjemmesiden.

3.

MT

Generalforsamlingsreferat mm.
Referat fra Årets GF blev gennemgået og er lagt på hjemmesiden.
Konstitueringen fremgår som skrevet af Hjemmesiden, men af hensyn til eftertiden er den her:
Formand Kim Holm Pedersen (Udvalg vedr. skole sammen med Maja Hoe)
Næstformand Poul Bækbo (Erhverv og Turisme sammen med Pia Faber og Jens Olsen)
Kasserer Mike Thygesen (Færgeudvalg og hjemmeside/facebook side)
Bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen (Færgeudvalg)
Bestyrelsesmedlem Pia Faber (Erhverv og Turisme)
Bestyrelsesmedlem 1. suppleant Dorte Knudsen (maskinrummet med Torben Kisbye Mikkelsen)
Bestyrelsesmedlem 2. suppleant Erik Dahl
Landsbyrådet lars Herlve supl. Hanne Nyholt
Ø-repræsentant Jens Olsen – Supl. Kim Vind

4.

Lidt om initiativer/opgaver
Følgende aktiviteter er i gang med opgaveansvarlige i (parentes):

•

•

Møde med krydstogtgruppen 18.03.20 (PB & MT)

•

Feriemesse 21 (PB, JO)

•

Færge økonomi (MT, LJ, Peter Nymand & Klavs Hornum)

•

Fjordsamarbejdet m/Tunø;Hjarnø;Endelave & Tryg Landsby (PB)

•

Årets Ø 24/4 (PB & Kim Vind + flest mulige i bestyrelsen)

•

Områdefornyelse/Flyplads (hvem tager kontakt til HS KM?)

•

Udarbejde oplæg til evt. etablering af ny hjemmeside (MT)

•

Landsbyer i bevægelse (Kim Vind og ?) EIF & EBF i fællesskab!

•

Beredskabet arbejder på at finde en ny Brandfoged (MT)

•

Bosætningsseminar ( Anholt, Aarø, Femø, Strynø, Endelave, Sejerø og
Omø Lørdag 07.03.2020 afsluttende seminar i Odense Hanne Nyholt

•

Jens Olsen deltager i Lag konference Ø-samarbejde Bosætnings &
turisme 25.04.2020 i Odense – Der er plads til en mere

Jens Olsen og Mike Thygesen deltager I Ø-sammenslutningens GF på FUR
15 -17 Maj 2020

PB

5.

Maskinrummet

MT

Maskinrumsansvarlig Dorte Knudsen har fået en hjælper til at sikre at materialet er i forsvarlig stand.
Torben Mikkelsen der har sagt ja til at stå for det tekniske opsyn. Der arbejdes med at udvide antallet
af genoptræningsudstyr, ligesom Skolens bestyrelse undersøger mulighederne for en evt. flytning af
maskinrummets placering på skolen – Endvidere har EBF’s bestyrelse rettet henvendelse til Skolens
bestyrelse for overtagelse af Maskinrummet idet det virker mere naturligt i forhold rengøring, drift
mm. Begge dele behandles på Skolens næste bestyrelsesmøde i April-20. Vi har fået en ansøgning
om et par håndvægte og en rygmaskine, som vi er indstillet at betale for nu såfremt der er plads!

6.

Planlagte aktiviteter
1.
2.
3.
4.

7.

•
•
•
•

8.

18.04.20 Strandrensning (ansvarlig Jens Olsen Og Poul Bækbo)
16.07.20 Sommer Banko 19:00 (ansvarlig Mike Thygesen)
18.07.20 Sommerfodbold (Muligvis 25.07.20 – beslutning træffes senere)
15.10.20 Efterårsbanko 19:00 (ansvarlig udpeges senere)

Praktiske driftsopgaver
•
•

Alle

Alle

Sekretær og referent går på skift fra gang til gang – udpeges på møderne.
Materiale til Endelavebladet udarbejdes i uge 10 med relevant stof fra GF husk indlæg fra
Overfartleder Anders Beck Frandsen til Endelavebladet (PB & MT)
Nyhedsbrev med referat og konstituering mm.
Opslag af invitation til Krydstogtsgruppen på hjemme side og FB (MT)
Opdatering af hjemmeside – links mm (MT)
Anlæg i skolen styres af skolen – vi har betalt de lovede kr. 7.000,00

Medlemskaber
Vi kunne med stolthed registrerer et rekordantal af medlemmer ultimo 2019!
Men nu er det et nyt år og vi mangler virkelig at få speedet op under
medlemstegningen – Mike sender en opdateret liste ud til alle
bestyrelsesmedlemmer – så vi løbende kan får tegnet disse når vi møder folk.
På listen fremgår hvem der har betalt for i år og hvem der mgl. i forhold til sidste år!

Kom frisk!

Alle

9.

Færge – Test af nyt Bookingsystem
Som aftalt går vi gang med opbygning af en bedre forståelse af Færgeøkonomien, så vi bedst muligt
kan støtte Horsens kommune i at kunne give alle brugerne af færgen de bedst mulige betingelser.
Der arbejdes på at lave et økonomiudvalg der skal støtte Mike & Leif i deres møder med
færgeledelsen.
Der blev aftalt at følgende brugere skal have mulighed for at teste det nye bookingsystem så vi kan
være proaktive ifht. At vi får den bedst mulige løsning. Følgende blev de udvalgte der får tilbud om at
teste systemet (i parentes er den der tager kontakten til de enkelte brugere): Helle & Jes i Endelave
Fiske- og Røghus(MT) - Henning og Marianne på kroen(MT) – Henry Købmand(?) – Maja Hoe(MT) –
Kim Vind (MT) – Merete og Hanne krog (?)

