
Bestyrelsesmøde Endelave beboerforening 10.12.2022 kl.10:00 – 14:00 

 

Deltagere: Jørgen Ulvund, Dorte Knudsen, Danna Borg, Mike Thygesen. 

Dagsorden: 

 

1. Arbejdsform- fastsættelse af bestyrelsesmøder 2023 - ansvarsfordeling- deadline – opfølgning – 

ressourcer  

2. Økonomi 

3. Status for Projekt Vikingeskibssætning 

4. Vinterferieforedrag 1) Projekt Vikingeskibssætning 2) Louisenlund – Nikolaj 

5. Teknik/fremviser i gymnastiksalen 

6. Skolen: Flytning af Træningslokale – Legeplads på Boldbane 

7. Gennemgang af Teamsmøde 15.11.22 ny færge og Dialogmøde 

8. Ny Færgeplan – Hurtig effektuering – Offentliggørelse 

9. Forberedelse til GF 18.02.2023 

10. Fremtidens energi løsninger på Endelave - møde 19.01.23 – arbejdsopgaver facilitering mm.? 

11. Fri – Ø – hvordan skal vi som bestyrelses tilgå denne mulighed. 

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

 

 

Ad.1.  Arbejdsform – Mødefrekvens ansvarsfordeling mm.: 

Ikke WE – arbejde på at holde bestyrelsesmøder fredage – Ligge kalender 1’ste halvår.  

06.01.2023 10:00 

03.02.2023 10:00 

18.02.2023 12.00 + GF + konstituering – Jacob Dirigent (MT) 

03.03.2023 10:00 

31.03.2023 10:00 

05.05.2023 10:00 

16.06.2023 10:00 

Det er aftalt at vi klart skal have defineret arbejdsopgaver – ansvarsfordeling og på den måde få synliggjort 

bestyrelsens ressourcebehov – Fortsættelse af uddelegering af opgaver til  ildsjæle udenfor bestyrelsen. 

Vi skal forsøge at få defineret opgaverne inden GF så vi kan synliggøre det overfor kommende 

bestyrelsesmedlemmer og Ad hoc personer. 

Hvordan udnytter vi kontakter i Horsens kommune bedre – formaliseret samarbejde – kontaktpersoner – 

anvisning af disse – Fast møde vedr. havnen skal etableres. Klimachef: Maria Tefre – Energichef Peter 

Didriksen. Vi skal haver lavet et oversigtskort med navne på hvem der skal kontaktes i de forskellige 

ansvarsområder der i Horsens Kommune. Ulvund sender de kontakter han har til Mike –  

Liste over kontaktpersoner i Horsens kommune udarbejdes – Mike starter listen op! 



Liste over opgaver i prioriteret form oprettes – Formandens beretning alt udspringer af en tanke! 

SMS liste forsøges oprettet – Jørgen Ulvunds Bold 

 

Ad.2. Økonomi 

EBF regner med en positiv konsolideringen for 2022 – Der har været stor mødeaktivitet, men en stor 

opbakning for medlemmerne via kontingentindbetaling og overskud på de 2 bankospil sikrer årets resultat. 

Ad.3 Status for Vikingeskibssætning 

Vedhængt som bilag sidst i referatet.  

Ad.4. Vinterferieforedrag uge 7 

Vi inviterer de nye Louisenlunder til præsentere deres planer med det ny Louisenlund til umiddelbart efter 

GF 18.02.2023 – Jørgen Ulvund kontakter dem og aftaler nærmere! 

Danna kontakter vedr. Vikingeforedrag 

Ad.5. Projekt ”Endlave Bio” i Gymnastiksalen. 

Der er stort behov for at vi kan lave ordentlige fremvisninger ved møder mm. I gymnastiksalen – vi håber på 

at Poul Bækbo vil arbejde på at skaffe en fremviser og et ordentligt lærred. 

Ad.6. Skolen - Flytning af Træningslokale – Legeplads på Boldbane 

Træningsredskaberne på skolen skal flyttes – det er aftalt at Dorte kontakter Bente Skovgaard for at få 

aftalt proceduren – så vi kan få iværksat flytningen! 

Endelave skole kan ikke forsætte med at betale for vedligehold af Legepladsen (som rent formelt er EBFs) – 

Dorte kommer med beløbsstørrelsen - derefter tager vi stilling hvad der skal ske- EBF vil  som udgangspunkt 

ikke indgå i driftsmæssige omkostninger. Dorte finder ud af til næste møde hvilke 

vedligeholdelsesomkostninger der er til næste møde.  

Ad.7. Færgemøder herunder status ny færge. 

Referat af disse møder kan læses under diverse dokumenter på hjemmesiden – bemærk at færgen er er 

dok 17/4 – 28/4 – Hedensted kommune arbejder på en renovering af havneområdet i Snaptun – vi skal 

sikre at dette sker på et hensigtsmæssigt tidspunkt. Mike checker 

Ad.8. Ny færgeplan 

Med virkning fra 01.03.23 er der lavet et par ændringer, vi skal sikre at disse er blevet som ønsket! 

Sommerferieplanen løber fra uge 26 til-og-med uge 32. 

Ad.9. Forberedelse til GF 

Mike sørger for det praktiske - (Jørgen Ulvund – Poul Bækbo – Danna Borg – Dorte Knudsen – Leif 

Jørgensen  er på valg) – hvem kan og vil stille op – Emner til nye bestyrelsesemner) Punktet tages detaljeret 

op på næste bestyrelsesmøde 6 januar 2023. 

Ad.10. Fremtidens Energiløsninger på Endelave 19.01.23 

Fremtidens energi løsninger på Endelave - møde 19.01.23 – Jørgen Ulvund koordinerer - arbejdsopgaver 

facilitering mm.? 



Ad. 11. ForsøgsØ – Friøer/Frikommuner 

ForsøgsØ – (Friøer/Frikommuner) Landdistrikkonferences hjemmesider viser et forstadie egensudvikling for 

små kommuner og Øer, hvor man bliver fanget af regler der forhindrer udvikling på ”ud/vandkantsteder” – 

Hanne Nyholt tager kontakt med Oplandsudvalget og undersøger hvad status er:  

Ad.12. Det vi måtte have glemt/overset – gode ideer mm. 

 

Status internetforbindelse i Bibliotektet. 

Lars Møller m.fl.  har været i forbindelse med Horsens kommune og som det ser ud nu kan vi ikke få en 

bedre internetforbindelse på hverken bibliotek eller mødelokaler på skolen. 

Kulturstrategi for Endelave 

Kulturstrategimøde – kommunen skal lave en kulturstrategi – hvad har øboer brug for/hvad tager øboere 

på fastlandet for – Filmaftener mm. (kontakte Niels Johan og Ole.) – 

I landsbyrådet er der lavet en kulturgruppe - Hanne Nyholt arbejder på at der bliver lavet kulturkalender 

landsbyerne imellem – Løsning af udfordringerne med transport for Endelavitterne? Flere kulturfærger! 

Hvordan kommer vi oftere i betragtning til biblioteksforedrag? 

Medlemskab af diverse Fonde & koordinering 

Medlemskab af Realdania og Friluftsrådet vedr. opdatering på muligheder for fondsansøgninger.  

Hvordan samarbejder vi -  Fondskoordinator – hvordan sikrer vi at kommunikationen mellem de forskellige 

foreninger er bliver bedst muligt! Sikring og fastholdelse af viden – Arkiv - Museum – EIF – Kroen – 

lægeurtehaven.  

Vi savner/mangler EFK 

Genoplivning af EFK-opgaver – Fællesspisning – Strandrensning – Julefrokost – Palsgårdspil. Vi vil gerne 

have at disse arrangementer genoplives – limen på Øen – Men hvordan? 

Markedsføringsstrategi – Hvordan -finansiering mm? 

Vi skal have lavet en ny Hjemmeside – Vi indkalder Lars Møller og Kim Vind – hvad gør vi 

Markedsføring – hvordan – finansiering.  Kontakt til Niels Aalund tages af Mike 

Visionsarbejde med Endelavitterne – hvordan ser Endelave ud af om 10 år – Købmand – Færgeafgange. 

Arrangere visionsmøder med forskellige arbejdsgrupper  - brug de bestående grupper – Gammelnok – 

strikkegruppen.  Jørgen Ulvund 

Bosætningsgruppen har været på Strynø  - meget positiv oplevelse – Bosætning er et årelangt sejt træk – 

Prøvelejlighed – Øens Hjemmeside – hvornår får vi gjort den lækker. De 3 vigtigst ting: Natur – Hyggelig 

Mennesker – Fred og ro:  

Ønske om etablering af en kvindelig udgave af ”Gammelnok” Smuknok er på vej? 

En plan for muligheder for børnepasning – skovbørnehave – evt. bare 3 dage om ugen 3 * 6 timer 

Lufthavn – hvad sker der? Er der forsat kommunepenge til køb af (Mike) Lufthavnen. 



Repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af danske småøer – Endelave: Fjerneje i 2021 var 19 % - 51 % 

økologisk landbrug.  

Tillæg til Pkt.23 

Vikinger på Endelave - Et samarbejdsprojekt mellem Horsens/Endelave museer, ø-gæster og ø-boere.  
Planen er, at Horsens Museum vil fortsætte undersøgelserne fra 2010 af skibssætningen på Øvre og 
samtidig også undersøge Ranes borg. Selve undersøgelsen vil ske i uge 33 som et fælles arrangement med 
Museum Horsens, Endelave Museum, øens gæster og beboere.  
Er man interesseret i at deltage, snak med Danna eller Ib.  
2 områder vil blive undersøgt via geofysisk opmåling, landskabsanalyse, indsamling af lokal viden og 
borgerinddragelse. I de senere år er der fundet forskellige arkæologiske genstande, der vidner om 
vikingetiden på Endelave. Denne viden ønskes også kortlagt og tidsbestemt. Således vil projektet også 
indsamle ny viden sammen med øboerne.  
  
Projektet formidlet således, at øboere og interesserede fra fastlandet inddrages i selve undersøgelserne. 
Der sker rigtig meget formidling undervejs. Hensigten er at undervise og videreformidle viden omkring 
fortiden på Endelave, og heraf særligt øens rolle i vikingetiden som knudepunkt i forhold til Horsens Fjord, 
Østjylland og Kattegat, samt vikingernes videre færd til resten af Skandinavien. Det vil blive gjort på 
særskilte dags- og aftenarrangementer for alle interesserede. Horsens Museum ønsker også at inddrage 
øboere til fælles optegnelse over Endelaves rolle i vikingetiden via øens stednavne og stednavnenes 
betydning.  
  
Første arrangement er at arrangere et foredrag i vinterferien med arkæolog Allan Skou Larsen fra Horsens 
Museum, hvor han vi fortælle mere om planerne.  
  
Herunder er lidt stadig løse ideer til borgerrettede aktiviteter, der kunne gennemføres før, under og efter 
uge 33  

• Kom og få bedømt de arkæologiske fund fra Endelave, du har liggende på kommoden 
derhjemme.  
• Efter pløjning af markerne: Markvandring evt. arrangeret af Horsens Kulturhistoriske 
Forening.  
• Ø-boernes oplevelser med Skibssætningen og området omkring den: Hvad kan man huske, 
eks. ture til ”stenene”, hvordan har man bedømt ”stenene” før og nu (som tilfældige sten eller 
som et anlæg fra oldtiden), hvad sagde bedsteforældrene om ”stenene”, billeder og tegninger, 
folketro/overtro.  
• Guidede ture  
• Bogen om Endelaves vikinger  
• Foredrag, evt. Skibssætning, ”Ranes Borg”, Vikinge-smykker (dets ikonografi samt teknik), 
Vikingetidens religion, ”Kattegat-imperiet”.  
• Udstilling om de 2 anlæg/fænomener.  
• Evt. besøg ved andre skibssætninger.  
• Endelave-træf for rekonstruerede vikingeskibe.  

  
  
Kulturstrategi for Horsens Kommune – inkl. Endelave  
  
Horsens Kommune er i færd med at lave en kulturstrategi – og Jacob Rye Pedersen og en kollega kom 
derfor til øen 23. november for at mødes med beboerforeningen og en række øboer, der var involveret i 
forskellige aktiviteter (musik, opera, yoga, gymnastik, Kanino, museum, GammelNok mm.). Formålet var at 



brainstorme med deltagerne, så ideer til ø-relevante ting kunne inddrages i Kulturstrategien og Endeave 
kunne komme på kulturlandkortet i kommunen.    
 

Referent sign Mike Thygesen 

 

 

 

 

 

 

 

 


