
Bestyrelsesmøde Endelave Beboerforening 03.09.2022 

 

Deltagere: Jørgen Ulvund, Poul Bækbo, Danna Borg, Mike Thygesen  

 

Gæster: Birgit Martinsen, Preben Bager 

 

Lægeurtehaven 

Haveleder Birgit Martinsen (12 timer marts-oktober) der er meget i haven der er nedslidt og der er behov 

for en del nyinvesteringer – god energi med nye frivillige hjælper, men der plads til flere – kaninhegn – 

bede – skilte trænger til udskiftning! Der er gang i fondsansøgninger – behov for anbefaling fra EBF! Digital 

formidling – ny hjemmeside skal etableres – Haven er delt i den historiske del (lægeurter) og 

Endelavehaven, der også skal indeholde diversitet/vild med vilje som tema (Hanne Døssing og lotte 

Kronborg).  

Interesserede hjælpere kan kontakte Birgit Martinsen 26137260 

Løfte køkkenfaciliteter, etablering af ”Tiny House” som kan tilbyde forpagtere som overnatning/ophold. 

Strategien for haven har således 3 ben: haveopgradering, køkkenopgradering og kommunikation  

 

Turismeprojekt 

Preben Bager orienterede om at vi havde en delegation på besøg fra Horsens Kommune, Niras og Kyslandet 

omkring udformningen af et nyt Turismeprojekt – der arbejdes med fortællinger om natur- og fugleliv – 

projektet skal synliggøre fantastiske Endelave  

Der er planlagt en markedsdag er perioden 1 – 4 november 2022, hvor alle får mulighed for at komme med 

input til det nye Turismeprojekt -  

   

Tidsplan for projektet se bilag. Tidsplan 31.08.22. 

Der er planlagt en markedsdag 1-4 november 2022. 

Undersøge hvem der afbestiller billetterne – fastboende / ikke fastboende. 

 

Indmeldelse til LAG – personligt over 15 år – Jørgen Ulvund og Lars Møller deltog 27/8 – 2022 

Mandag 31.10.22 Landdistriktskonference!  

 

1. Info færgemøde – referat vedlægges 



2. kort orientering - Projekt – lærred og Lyd ca. 1.000 kr. kage 20 kr./person.– Vand flasker ved Henry 

(MT) plancher mm. Gruppe arbejde – Kaffe laver EBF.  – Spørgeskema udsendes til bestyrelsen 

udsendes til bestyrelsen.  

3. Vi mgl. Informationer fra Bioscape – sker der noget? Danna rykker! 

4. Horsens Kommune – Endelavegruppe – arbejdsgruppe Søren Nellemann – Jørgen Ulvund følger op! 

5. Ingen kendskab til behov for at søge landsbypuljen 

6. Mike rykker Hausager for SMS – opgaven! 

7. Ny hjemmeside skal undersøges og den mgl. tilgang til referater skal undersøges. 

8. Nyt fra ALBO – processen er i gang – byggetilladelsen er på plads - vi håber forsat at projektet kan 

færdiggøres sommeren 2023. 

9. Forsat udfordringer med signal på skolen – Lars Møller kontakter Horsens Kommunen på Vegne 

Beboerforeningen  AF EBF – og Endelave Skole! 

10. Kampen fortsætter – der er kontakt til de forskellige interessenter. 

11. Horsens Kommune – printer – Bibliotek (Hvorfor stiller Horsens Kommune ikke printer til rådighed 

– bliver i dag driftet af Endelavebladet, som ikke mere bruger denne Printer idet – vi får en melding 

fra Endelavebladet i løbet af SEP-22.) 

12. Endelavebladet – Banko – Sportsfest – Efterårsbanko – Preben bager laver et skriv om 

Turismegruppens arbejde mm. 

13. Jørgen Ulvund er fungerende formand – Leif Jørgensen fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. 

14. Idé - Etablering af Parkeringspladser ved begge ender til øvre – Jørgen Ulvund. 

15. Næste møde 15.10.22 – 11:15 – 10.12.22 11:15 efterfølgende bespisning. 

 

Referent Mike Thygesen. 

 

 


