
Bestyrelsesmøde Endelave beboerforening 16.10.2022 kl. 11:00 – 14:00 

 

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

Gæster: Preben Bager 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af sidste mødes referat. 

2. Orientering om turismegruppen arbejde og drøftelse i EBFs bestyrelsen 

3. Endelave som vikingecentrum? 

4. Bosætningsmøde Odense 

5. Marketing mm. 

6. Opfølgning på Bogermøde og spørgeundersøgelse om nye færge 

7. Nyt fra færgen og den daglige drift af færgen. 

8. Printerfaciliteter på Skolen! – Henvendelse fra Endelavebladet 

9. Kampen om rute 104. 

 

Ad 1. Gennemgang af sidste mødes referat:  

Etablering af Ø-udvalg i Horsens kommune med Søren Nellemann er i proces – ansvarlig Jørgen ulvund.  

vi afventer og holder kartoflen varm       

Mere Info fra Bioscape – Danna Borg rykker – vi afventer resultaterne af de geologiske undersøgelser. 

Etablering af SMS-gruppe er ikke kommet på plads – ansvarlig Mike. 

Etablering af ny hjemmeside – retablering af gamle referater er i proces – ansvarlig Mike 

Problemer med signal på skolen skulle være løst – det er aftalt at Danna tager fat på Lars ved næste event! 

Kampen om Rute 104 – i proces – ansvarlig Mike 

Printerudfordringen – i proces – ansvarlig Mike 

Vi ønsker Ang. Endelave 09.45 og retur fra Snaptun 14:30 alle tirsdage for at sikre en bedre betjening af 

især vores ældre medborgere der har behov for at kunne komme til behandling hver uge på fastlandet. 

Mike og Karsten tager dette ønske med på næste Dialogmøde 14/11! 

 

 

 

 

Ad.2. Orientering om turismegruppens arbejde 

Der afholdes markedsdage 3-4 november på skolen – gymnastiksalen er reserveret – Ansvarlig Preben 

Bager. Mike hjælper med annoncering via FB mm. 

Omkring projektet med at gøre Endelave mere attraktiv arbejdes der med 3 fokusområder: 

 Centrum: Skolen/Kroen 

 Lægeurtehaven/Musseum/Stenladen 

 Havnen 



Der arbejdes med at tydeliggøre/synliggøre kaninoen – mere synlige stisystemmer – bedre adgang til 

”Flasken”  

Havnen skal gøres mere indbydende og lækker – på sigt et velkomstområde med restaurant, butik og en 

afskaffelse af ”Skraldepladsen” 

Vi er trætte af Endelave skal være den ”rådne” banan!  

Ad. 3 Endelave som Vikingecentrum i Kattegat ? 

Horsens Museum planlægger starten på en arkæologisk kortlægning, evt. udgravning af både 
skibssætningen og Ranes Borg på Øvre i sommeren 2023. Formålet er supplere med data, der formelt kan 
få sat skibssætningen på det arkæologiske landkort. Planen er ligeledes, at de to nævnte arkæologiske 
felter skal undersøges med geomagnetiske målinger. Horsens museum anbefaler at etablere frivilligteams 
som ved 2010-udgravningen og interesserede bedes henvende sig til Ib Elgaard eller Danna Borg. Ved et 
nyligt møde mellem arkæolog Allan Skou Larsen fra Horsens Museum, Endelave museum, 
Beboerforeningen m.fl. blev processen startet op og forskellige fonde blev diskuteret. De nye 
undersøgelsesresultater kan også få stor betydning for øen som turistmål. 
Allan Skou Larsen mener, at Endelave kan have haft særlige roller at spille som et af flere knudepunkter 
eller samlingspunkter både før og under vikingetiden. 
 

Ad. 4 Bosætningsmøde i Odense 

Søren Krogh og Jørgen Ulvund har deltaget i Bosætningsmøde i Odense – Bosætningsgruppen består af  

Hanne Nyholt – Søren Krogh og Jørgen Ulvund.  

Strynø – puljebørnehave – skovbørnehave – naturbørnehave. Det blev besluttet at Jørgen og Søren besøger 

Strynø for at indsamle oplysninger og blive inspireret til hvad der skal til for at vi igen kan få etableret 

pasningsfaciliteter der kan tiltrække unge familier. 

 

Ad. 5  Marketing - Kontakt til Kystlandet – infoskærme 

Turisme info skærme – der arbejdes på at lave nogle nye – de vil gerne have billeder tilsendt – kontakt KKH 

– arrangementer skal offentliggøres til HF. 

Ad.6 Opfølgning på Borgermøde og spørgeundersøgelse om  ny færge 

Forundersøgelsen – opfordre til et sammenskriv og ikke bare udsendelse af resultaterne fra mødet og 

spørgeundersøgelsen  – hvad fik vi ud af mødet – en delkonklusion ?  Et borgermøde mere? hvad er planen 

herfra!? – Mike kontakter styregruppen i Horsens kommune og får det afklaret. 

Ad. 7 Nyt fra færgen og den daglige drift. 

Der er forsat udfordringer med den faktiske belægning på spidsbelastningsperioderne, hvor der indtil kort 

før afgang næsten altid er alt optaget i modsætning til den fysiske belægning når færgen afgår. Horsens 

kommune er i gang med at undersøge, hvordan andre færgeruter håndterer disse udfordringer 

(Bookningsregler mm.) og Mike forventer at de kommer med et dokumenteret oplæg til næste færgemøde 

14/11. Der er desværre forsat store udfordringer med at få pakker indtil 10 Kg med færgen – Mike har 

sendt forespørgsel til færgeledelsen og tager det som punkt til dialogmødet 14/11!   



Til understøttelse af de fremtidige turismetiltag kontakter Mike Færgeledelsen for at få følgende belyst. 

Hvor mange brugere af Færgen for perioden 01.01.2021 til 30.09.2022 på månedsbasis: 

Antal fastboende passager 

Alle andre passager  

Antal Hvidpladebiler fastboende 

Antal Gulpladebiler/Traktorer/store anhængere fastboende 

Antal Hvidpladebiler alle andre 

Antal Gulpladebiler/Traktorer/store anhængere alle andre 

 

Ad. 8 Henvendelse fra Endelavebladet vedr. printer på Biblioteket  

Endelavebladet har ikke mere mulighed for at stå for driften af printeren på biblioteket. Dette medfører at 

det fremover ikke vil være muligt for øens beboere at få printet på biblioteket. EBF mener at det er 

biblioteket, der skal stille denne facilitet til rådighed. Mike tager kontakt til skolen/Dorte Knudsen for at 

lave en fælles strategi om at sætte en printer op med kommune/biblioteket som driftsejer og tager kontakt 

til Horsens kommune/bibliotek omkring dette – Ansvarlig Dorte Knudsen! 

Ad. 9 Kampen om rute 104 

Hedensted kommune har besluttet at fortsætte driftstilskuddet til Rute 104 i samarbejde med Horsens 

kommune.  Mike tager kontakt til Horsens kommune vedr. rute 104. og beder om bekræftelse af at ruten 

fortsætter uændret efter 30.06.2023. 

Ad.10 det vi måtte have glemt og gode ideer 

Alternativ til pælene – lave en kasse til opslag – ved skolen – ved Henry – Jørgen Ulvund har bolden -

hvordan skal vi søge tilskud – Niels Aalund som fundraiser! 

EBFs bestyrelse er forsat udfordret på ressourcer og vi skal fortsætte med at finde disse udenfor 

bestyrelsen. Især ved Ad. Hoc opgaver er dette en god mulighed for at rekruttere nye kræfter. 

Vi skal have en tilkendegivelse af hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer der er på valg forholder sig til 

at genopstille ligesom vi aktivt skal til at finde nye kandidater til Bestyrelsen til vores GF som afholdes 

18.02.2023 – På valg er Poul Bækbo, Jørgen Ulvund – Jens Kjær er udtrådt – begge suppleanter Dorte 

Knudsen og Danna Borg er også på valg. 

Karsten Kragh Hansen har sagt ja til at være substitut for Leif Jørgensen ved de fremtidige dialogmøder med 

færgeledelse – dette er meddelt færgeledelsen. 

 

 

Referent 

 

Mike Thygesen 


