
Referat Endelave Bestyrelsesmøde 27.05.22 

 

Deltagere: Jørgen Ulvund – Poul Bækbo – Mike Thygesen 

 Søren Krog gav status på Bosætningsgruppens arbejde. 

Afbud: Leif, Dorte, Danna. 

1. Opgaver til Gitte Hausager – informationslisten – etablering af SMS-liste – Mike Thygesen 

fremsender en liste til Gitte der starter etableringen. Opsætning af info på pælene. 

Fremskaffelse af mobiltelefon og mobilkort/anden løsning  – (frekvensbeskrivelse af SMS mm.)  

Gitte undersøger anskaffelse og kontakter MT.  

2. Bosætningsgruppen – Hanne Nyholt – Søren Krog – Jørgen Ulvund. Prøvelejlighed – undersøge 

hvilke lejligheder der er til rådighed – synliggørelsen af disse – Etablering af nye boliger for at 

fastholde befolkningstallet – hente erfaringer fra KL. Bosætningsplan – hvordan kan Horsens 

kommune hjælpe Endelave med bosætningsplan – kontakt landbyrådet Hanne Nyholt? Etablering 

kontakt Odinsgården – hvem er EBFs kommende kontaktperson.? 

3. Vi ønsker interaktive skærme på færgen på Endevæggene – i Snaptun og på Endelave – Møde med 

visit Horsens/Kystlandet i Sep-22. Jørgen Ulvund. 

4. Preben Bager er kontaktperson for EBF ifht. det ny turismetiltag. 

5. Status ”ny færge” referat – næste folkemøde 17.09.22. - Gymnastiksal er reserveret. 

6. Hvilken afgang skal vi sige nej for at få flere bedstemorsture?  Spørgeundersøgelse -  hver anden 

onsdag vil der ikke være nogen 13:05 fra E til S ingen 14:30 fra S- E ! her tirsdag året rundt 09.45 

hjem igen 14:30. Vi håber at vi kan få Horsens kommune til at udsende sprøgeskema! 

7. Gave 500 kr. til afskedsgave til Formand Dorthe Winther SaDS. Mike overfører! 

8. Opdatering af Videolink i mødelokale – Plug and Play løsning til videomøder – Poul. 

9. Opdatering af rengøring af offentlige toiletter – status. 

10. Status vedr. Dansk råd for genoplivning – gør Endelave til Hjertesikker Zone! – vi har fået afslag for 

at være med i forsøgsordningen, men vi følger muligheden for at komme i betragtning senere – 

Hanne Nyholt. 

11. Lars Møller indstillet som Endelaves bud på bestyrelsesmedlem i SaDS. 

12. LAG afholder generalforsamling 27.08.22 i Odense –og Afskedsreception for Dorthe Winther. 

Endelave beboerforening er gået sammen med de øvrige øer i SaDS med et gavebeløb på kr. 500,00 

13. Bankoaften er 21/7 – sponsoropgaver mm. v/Mike – Skum- og fodboldfest 24/7 – Endelave Lys og 

Larm er bestilt – kølevogn er bestilt!  

14. Næste møder: 3/9 11:00 25/6 10:00 

To do liste: 

• Gitte kommer med oplæg til SMS-løsning til Mike – Deadline uge 23 

• Mike fremsender telefonliste fra Lynger til Gitte – Deadline uge 22 

• Hanne Nyholt kontakter landsbyrådet for at afklare hvad de kan hjælpe med ifm. 

Bosætningskampagner – KL – Deadline uge 25 

• Nye infoskærme med interaktiv info om Endelave mm – Jørgen Ulvund – Deadline SEP-22 

• Færgemøde 17/9 – reservation af Gymnastiksal og fortæring – Mike/Dorte – Deadline uge 36 

• Afskedsgave – Tak for alt Dorte Winther SaDS  - Mike – Deadline uge 22 

• Poul - Check af Videolink i Mødelokalet – evt. fremskaffelse af bedre mikrofon – Deadline uge 26 



• Status rengøring toiletter – Dorte – Deadline 25.06.22. 

• Status Banko og Skumfest – Mike – orientering Deadline 25.06.22. 

• Opfølgning på hjemmesideudfordringer – ansvar for dette – Jørgen vender det med LM – Deadline 

25.06.22 

• Møde med Meldgaard Mike etablerer møde – Deadline 25.06.22 


