Endelave beboerforening – referat af bestyrelsesmøde søndag d 8. november 2020.

Deltagere : Kim Holm Pedersen, Poul Bækbo, Pia Faber, Leif Jørgensen, Jens Olsen og Mike
Thygesen
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Årets Ø
Landsbyprisen
Bredbåndspuljen
Nye familieboliger
Færgebooking – Busforbindelse Ny Færge
Indlæg til Endelaveposten
Åbningstider for Erhverv på Endelave – Visit Horsens – undgå negative oplevelser
Fonde
Datoer næste år
Tryg Landsbyer og Bevægelse
Verden mindste krydstogt
Legeplads på sportspladsen

1. Omkostningsdækning til fejring 20.000 kr. – 50.000 kr. til fordeling af Beboerforening og EIF. Kim
holm Pedersen kontakter EIF og indleder dialog om brugen af pengene – En større del af de 50.000
var ved ansøgningen tiltænkt Kaninoen. Det er meget svært at finde midler til markedsføring af
denne, så måske kunne det være en ide at bruge nogle af pengene til dette. Andre ideer vedr.
Kaninoen er toiletter, bord bænke sæt – bedre skiltning mm. Beboerforeningen ønsker at nogle af
pengene går til at der bliver lavet en permanent markering af at vi blev årets Ø (en ”mindesten”).
Endvidere skal Spaden modtaget af borgmesteren placeres på færgen med undertekst logo v/Mike
– Streamers med ” Jeg bor på årets Ø ENDELAVE” kan afhentes hos Ib Elgaard efter aftale på 2268
3194 - Kongevejen 22
2.

Region Midt’ s Landsbypris – Vi undersøger muligheden for at komme i betragtning V/Mike

3. Rapportering følger i separat skrivelse, der også sendes til Endelavebladet. (vedlagt som bilag)
4. Kontakt til Peter Sørensen om status.
5. Brugere af færgen, der ikke har email og smartphone – hvordan betales der/booking – muligheder
– undervisning mm. Værdikort – Mike kontakter færgen med forespørgsel. Bussen er tit forsinket
og det skaber problemer at nå færgen – hvordan løser vi dette! Regler for om/hvornår man
kontakter færgen! Planlægning af afgangstider med lidt senere afgange som løsning?
6. Status på færgeudskiftning – hvor langt er kommunen – Tunø samarbejdet - spørgeskema skal
udarbejdes og udsendes via e-boks - MT kontakter Peter Sørensen med tidsramme!
7. Indlæg bladet – Poul Bækbo: Endelave i bevægelse – Mike: Bredbånd status.

8. Der skal laves henvendelse til Visit Horsens vedr. åbningstider for mad/drikke servering.
Åbningstider indtil 31.03.2020: Kroen har åbent fredag/lørdag – Cafe Havfruen åbner 16:30 – lukket
onsdag/søndag. Møllehuset 15:00 – 22:00, tirsdag lukket. Købmandens åbningstider: se opslag ved
ankomst. Der er kommet et Indspark/forslag til løsningsmodeller – medfølgende dette referat som
bilag 1 - vi skal have undersøgt hurtigt. MT henvender sig til Visit Horsens.
9. Oplæg til orientering – kontakt til Horsens kommune V/MT
10. Generalforsamling afholdes lørdag 20.02.2021 14:00 i skolens gymnastiksal – Gymnastiksalen er
reserveret hos Bente.
Indkaldelse til koordineringsmøde 16.01.2021 13:30 på kroen/gymnastiksalen - Gymnastiksal er
reserveret – Først til mølle, begrænset deltagerantal! Banko – sportsfest o.a. arrangementer
planeres ved dette møde!
11. Tryg Landsby er etableret – dog mgl. Motionsredskaber i naturen, som igangsættes 2 kvartal 2021.
Landsbyer i bevægelse er fordelt på 6 projekter som etableres i 2021. Fordeling er enstemmigt
godkendt af bestyrelsen. Fordeling er vedhæftet i bilag 2
12. Møde afholdes 18.11.2020 på Jørgensens Hotel i Horsens - Poul Bækbo og MT deltager.
13. Kommunen har overtaget sikkerhedscheck af Legepladsen på Sportspladsen.
Næste bestyrelsesmøde 29.12.2020 13:00 Møllehuset.

Bilag 1.

Vinteråbningstiderne betyder, at en endagsturist kun kan spise på café/restaurant om lørdagen, som jeg
læser åbningstiderne - Det er vilkårene - og sådan er dét.
De fleste vil nok fortsat gerne have gæster til øen i de vel ca. 9 måneder, hvor der ikke er stabil drift og
åbning på spisestederne, og det vil være hensigtsmæssigt, at øen kan markedsføre Kaninoen, som en
"institution", som kan besøges 24/7 365 dage om året.
Hvis vi fortsat vil kunne markedsføre øen som et besøg værd året rundt, bør vi minimum advare potentielle
gæster om, at de oftest ikke kan få noget at spise out of season - eller vi må finde en vej, så gæsterne
faktisk kan få noget at spise.
I lighed med andre, kunne jeg forestille mig, har jeg af folk og fæ fået nogen over nakken pga. af gæsters
sult på Endelave. Og sådan er det, når man stikker næsen frem, som Endelave har gjort det det sidste års
tid. Det giver anerkendelse og positivitet, men det bliver også talk of the town, at der er nul spiseservice på
Endelave med deraf følgende bad will

Jeg foreslår på KORT SIGT, at man bruger færgens hjemmeside på et meget synligt sted (da alle skal ind på
denne for at bestille billet) til at orientere om tingenes tilstand - at spisestederne på Endelave generelt er
lukket ned i dagtimerne (dog ikke lørdag), og at endagsturister opfordres til at tage madpakke med til
dagturen. oenendelave.dk og Kystlandets website evt m.fl. skal selvfølgelig have tilsvarende budskab på
deres forside.
På LIDT LÆNGERE SIGT (når der er tænkt og handlet færdigt) foreslår jeg, at man på færgens website
samtidig med billetbestilling kan bestille en lunchpakke (sandwiches eller håndmadder).
Lunchpakken udleveres i færgens kiosk på vej mod Endelave mod forevisning af den på nettet købte billet.
Den høflige betjening i færgekiosken spørger så kunden, om hun ønsker at tilkøbe drikkevarer.
Hvem skal så smøre lunchpakken?
1. Det kunne være kioskpersonalet på vej fra Endelave til Snaptun.
2. Det kunne tilbydes en (leveringssikker) operatør på Endelave, som skal levere produkterne ved
færgeafgang fra Endelave.
3. Det kunne være en operatør på fastlandet (Snaptun-efterskolens køkken, Brugsen i Glud eller måske
andre), som leverer produkterne ved færgeafgang fra Snaptun.
Vigtigst af alt er, at vores gæster ved, hvad de går ind til og ikke bliver negative ambassadører.
Den seneste, som har været ved mig, er min i øvrigt fortræffelige nabo. Han er en af de få, som fortsat
holder Horsens Folkeblad, og han var bare SÅ glad for alle de gode ting, som skete på Endelave. Og så kom
den: "Men vi er fire par, som aldrig mere skal til Endelave. Vi havde glædet os til at cykle Endelave rundt og
få en god frokost, men alt var lukket" osv.
Bilag 2
Projekt
nr
1

Projektet

Ansøgt beløb

Bevilget beløb

Ansøger

Motionsredskaber på
havnen

50.000

30.000

2

Vogn & stativ til
SUP/kajakker/surf
brædder
Kaninoen videreudvikling

15.000

15.000

30-50.000

30.000

Hanne Holm
hh@tekstbureau.dk
20480123
EIF v. Jesper Madsen
jesper@vistimadsen.dk
30130462
Birgit J Martinsen
birgitlm@gmail.dk
26137260
&
Niels Aalund
nielsaalund@hotmail.com
29451901
Kiss Nøhr Jensen
kissnjensen@gmail.com
24215683
Lynger grundejerforening v.
Bjarne Vad
bjv1017@gmail.com
Pia W S Jensen
pjhjem@gmail.com
42448832
&
Torben K Mikkelsen

3

Deles sammen
med nr 6.

4

Krolf incl. baner

8-11.000

11.000

5

Badebro, Lynger –
forbedring og udvidelse

15.000

15.000

6

Skilte & brochurer til
fremme af motion

30.000
(beløb som
afhænger
meget af evt.

30.000
Deles sammen
med nr. 3

frivillig
arbejdskraft)
7
TOTAL

148-171.000

tmhjem@gmail.com
21861420
101.000

NB !
Projekt nr 3 & 6 modtager tilsammen 30.000 og vil blive bedt om at samarbejde om de ideer, der ligger i de
to projektforslag.

Indstilling fra Endelave beboerforening. Vedtaget enstemmigt på bestyrelsesmøde søndag d 20.09.20
og tilsluttet af Endelave idrætsforening pr mail á 27.09.20 fra formanden Kim Vind. Indstillingen
konfirmeret af Horsens Kommune pr. 1.10.20.

4.10.20
Poul Bækbo
Mobil: 24631680

Bilag 3.

Kampen om lynhurtigt internet til Endelave!
Stor ros til den modtagelse Bredbåndsgruppen har fået i vores indsamling af fuldmagter til ansøgningen til
Bredsbåndspuljen.
Vi har indsendt ansøgningen og venter nu spændt på resultatet i vores kamp om at få bedre
dataforbindelse til Endelave,
Der har været en meget stor opbakning til projektet med 104 adresser ud af 163 der har afgivet en
fuldmagt til Endelave Beboerforening – udover dette er der ca. 120 adresser der ikke er tilskudsberettigede
– af disse har over halvdelen aktiv tilkendegivet deres opbakning til projektet – FANTASTISK!
MEN - Det bliver svært for os at få del i tilskuddet, idet vi har geografien (søkabel) imod os og over 340
stærke konkurrenter.
Med en gennemsnitlig etableringsomkostning på knap 70.000 kr. pr deltager og en tilslutningsprocent på
ca. 64 % bliver vi ramt så hårdt på bare disse 2 af i alt 6 kriterier for tilskud, at vi formentlig ikke kan opnå
tilstrækkeligt med point til at få andel i bredbåndspuljen midler.
Vi var meget overraskede over at TDC net, som eneste udbyder af infrastruktur kom med et tilsagn og at
gøre forsøget medio september ved at samle de 2 projekter vi havde annonceret og dermed lever håbet
om at få fibernet til Endelave.

Uanset udfaldet har processen og samarbejdet omkring bredbåndspuljen igen bragt Hel-, del og
fritidsendelavitter tættere sammen og skabt nye relationer på tværs af øen som er livsvigtige for at vi kan
fortsætte den positive udvikling på Endelave.

