
Bestyrelsesmøde Endelave beboerforening 6.01.2023 kl.10:00 – 14:00 

Deltagere: Jørgen Ulvund, Dorte Knudsen, Danna Borg (teams), Poul Bækbo & Mike Thygesen. 

 

Dagsorden: 

 

Formanden orienterer 

1. Initiativ til etablering af Kvindegruppe ”Sirenerne” – Formål med mm er vedhængt dette referat som 

bilag.  

2. Lister over kontaktpersoner i Horsens kommune – se bilag 

3. Energidag 19.01.2023 

4. Nyt fra bosætningsgruppen 

5. Legeplads på Boldbanen og Maskinrummets flytning og fremtidige drift. 

6. Skolen: Flytning af Træningslokale – Legeplads på Boldbane 

7. Strukturering af fondsansøgninger – liste over relevante steder vi kan søge tilskud.  

8. Etablering af A/V udstyr i Gymnastiksal – bibliotek mm. 

9. Ny hjemmesidekoncept for alle foreninger på Endelave – samt SMS liste ”Det sker på Endelave” 

10. Forberedelser til GF 18.02.2023 

11. Færgen -afgange  - ny færge mmm 

12. Visionsarbejde for Endelave. 

13. det vi måtte have glemt/overset – gode ideer mm. 

 

Formanden orienterer 

Input til formandens beretning skal laves af til den enkelte af ansvarsområde og sendes inden næste møde 

3/2 - 2023  

Møde med Niras 11.1.23 deltagere fra Endelave Preben Bager – Jørgen Ulvund – Mike Thygesen 

Lag Medlemskab r personligt og kun for fastboende: vi skal have aktiveret dette på EBFs GF, så flest mulige 

fastboende tilmelder sig! 

Albo opdatering – klar fra Albo til GF 18/2 – 2023 

Kontaktperson for Maskinrummet er Dorte ! 

 

 

Ad.1. 

 

Sirenerne – Ø-kvindegruppe – initiativtagere Danna Borg, Lene Iversen og Hanne Nyholt. Første møde 

afholdes 12.01.2023. Alle kvinder med tilknytning på Endelave mm- formålsparagraf sendes af DB. 

Ad.2. 



Ny liste under udarbejdelse – udarbejdes med dette referat (er vedhængt som bilag) og opdateres ved 

energidagen 19.01.2023. 

Ad.3. 

Energidag afholdes 19/1 - Deltagere fra EBF Dorte – Poul – Danna kommer med Morgenfærgen – Jørgen 

Ulvund deltager fra Endelave Havn. 

Forplejning aftales mellem Ulvund, Danna og Mike   

Ad.4. 

Bosætningsgruppen planche på færgen  – fast opdatering om hvad der skal til for at komme til at bo på 

Endelave. 

Ad.5. 

EBFs bestyrelses vil arbejde på at have så få driftsmæssige opgaver som muligt. EBF vil gerne forære 

Legepladsen til Skolen. På sigt vil EBF gerne afhænde Maskinrummet til skolen – alle aktiviteter der ligger 

på skolens matrikel bør driftes af Skolen! – kontaktperson skolens udvendige drift er Jonas Telling fra 

Ejendomscentret i Horsens kommune. 

 

Ad.6. 

Flytning af træningsrum – tømning af musiklokalet – så maskinerne kan rykkes ind på deres nye plads. 

Dato for flytning efter 19.01.2023. Dorte koordinerer denne flytning. Der bliver etableret møderum i den 

gamle legestue. Terrassen foran legerummet renoveret. 

Bibliotekschef Klaus Hagestrøm – Hvordan får vi skaffet kontakt til de tilbud som Biblioteket tilbyder i 

Horsens – Dorte undersøger sagen 

Ad.7. 

Vi skal have en lavet en oversigt hvilke muligheder der for tilskud fra Horsens kommune (udvalg mm) – 

Fonde mm. Fordelsklubber - – også ved Horsens kommune – fordelsklubber (eksempelvis Flügger) 

Ad.8. 

Poul går i gang med at undersøge mulighederne for at få etableret digital værktøj (fremviser og lærred) til 

Gymnastiksalen – vi talte om også at have mulighed for at bruge dette på Biblioteket. 

Ad.9. 

Lars Møller gav introduktion om mulighederne for nyt hjemmeside koncept, hvor vi giver alle øens 

foreninger mulighed for at blive en del af en hjemmesideplatform – Lars laver en to-do-liste og budget som 

fremlægges for den nye bestyrelse. Lars laver oplæg til SMS liste. 

Ad.10 

Forberedelse til GF – Indkaldelse udsendes via FB – på Hjemmesiden og sættes på pælene og diverse andre 

steder – Færge – skole mm.– Opfordring til kontingentindbetaling startes op på FB mm. Opfølgning på 

næste hjemmeside. Dirigent skal findes! Endelig opstillingsliste af bestyrelseskandidater – revison – Ø-



repræsentanter mm besluttes ved næste bestyrelsesmøde. Arbejdsfordeling mm til GF færdiggøres på 

dette møde. Regnskab er klar til 3/2 – 2023. 

 

Ad.11 

Færgen – Er det krav at det skal være en El-færge – eller er der mulighed for anden fremdriftsmiddel 

eksempelvis -– power-to-X  

EBF fremsætter ønske om færgestørrelse – vi skal have undersøgt hvor mange afgang der har været fyldt i 

2022. Mike og Poul  

Vi skal have undersøgt muligheden for en mere dynamisk færgefartplan - Planlægge afgang efter behov – 

ferier – kulturfærge til julemarked mm. Færgen sejler ofte på tider der ikke er brug for.– Vi har brug for 

eksempler! 

Vi bad om en afgang 09.45/14.30 – hver onsdag 09:45 – og hjem igen 17:15 – hver anden onsdag 

13:05/14:30 E til S og retur. – Men fik noget helt andet – Mike undersøger hvorfor vi endte med 4 

torsdagsafgange med meget lang ventetid hvor vi ikke servicerer det behov der for Endelavitterne for at 

komme til behandlinger på fastlandet og hjem igen omkring 13:00! 

Ad.12. 

Udarbejdelse af visionsarbejde for Endelave: 

Vi arbejder på at lave et visionsmøde for hele øen 14.03.23 10:00 – 15:00 – Mødet er ikke visionen – men vi 

indsamler de tanker om de spørgsmål/temaer som EBFs definerer – Ena Ulvund står for faciliteringen. 

Ad.13 

Forslag til ekstraordinært bestyrelsesmøde 24.02.2023 ellers venter vi til det planlagte bestyrelsesmøde 

03.03.23 – så vi kan få godt i gang med arbejdet i den nye bestyrelse. 

 

 

Opstart til kontaktpersons liste:  

Jacob Rye Pedersen, Kulturforvaltningen  

Anders Tjørnelunde, Byggesager  

Søren Nelleman, Arkitekt og planlægger (kontaktperson i HK’s Endelaveudvalg) 

Peter Didriksen, Energi og varmeplanlægger  

Maria Tefre, Klima og bæredygtighedschef  

Simone Veber, Klimakoordinator  

Jørgen Broch, Færgeredder   20801359 tejbn@horsens.dk 

Anders Bech Frandsen, Overfartsleder 30167233 abfr@horsens.dk  



Pernille Søndergaard jensen Færgekontor 76292665  PSJO@horsens.dk  

 ALBO, Steffen Møller Borgbjerg  

Konstant, Chris Capion 

 

 

Bilag 

 

mailto:PSJO@horsens.dk


 

 

 

 

Referent sign Mike Thygesen 



 

 

 

 

 

 

 

 


