Referat fra bestyrelsesmøde i Endelave beboerforening 30.05.2020 09:30 – 12:00
Deltagere:
Kim Holm
Poul Bækbo
Mike Thygesen
Leif Jørgensen
Dorthe Knudsen
Erik Dahl
Jens Olsen
Afbud:
Pia Faber
Lars Herlev
Dagsorden:
1. Færgen - Færgesekretariat
2. Feriemesse 21
3. Svar på mails. Vi aftalte at ALLE svarer hvis de kan og hurtigt OG med kopi til alle I
bestyrelsen
4. Tilskud til projekt Åben Ø
5. Ø-passet
6. Proces mht. Landsbyer i bevægelse & Tryg Landsby
7. Input til Endelavebladet.
8. Besøg vedr. Årets Ø
9. Regional havplan
10. Fælles markedsføring af Endelave
11. Datakapacitet – Ø-projekt - Energiplan, besøg fra Samsø
12. Deltagelse i GF for småøerne 28/6 – Poul Bækbo deltager
13. Skilte, oplæg fra Kommunen.
14. Status på område fornyelse
15. Foldbold27.07.20 og Banko 16.07.20 hvordan håndterer vi dette ifht. Til COVID-19

1. Færgen:
Molerenoveringens forsinkelse har skabt stor forståelig frustration – vi gennemgik referat fra mødet med
færgeledelsen som kan læses på hjemmesiden!
Booking på færgen kun på Dansk – Tysk & Engelsk ??
Mike kontakter Færgeledelsen for at få et møde i stand inden ferien i Juni – møde aftalt 15.06.2020
1. Færger – færgesekretariat:
Vi skal have en opdatering fra Færge sekretariat om status vedr. færgetyper mm. – Mike har haft kontakt
med Jan Fritz Hansen fra Færgeskretariátet – han sender en
status til os inden mødet med Horsens Kommune i uge 26/27.

2. Feriemesse 2021
Poul Bækbo faciliterer en møde med turistgruppen – hvad er deres ønsker – behov – og ikke mindst de skal
selv på banen og hjælpe til!
Kontakt info til alle de turist-erhvervsdrivende på øen udarbejdes at MT og sendes til Poul
4. Projekt ”Åben Ø” af de 2 Arkitektstuderende:
Vi skal bruge oplægget til at få gang i en forundersøgelse af ”Åben Ø” hvor alle skal have mulighed for at
nye Endelaves smukke natur (handicapvenligt)
Bestyrelsen godkendte enstemmigt en tilskud til proces og materialer på i alt kr. 4.500
5. Ø-passet – Radius 25
AP der sælger øerne – Poul Bækbo har du bolden –
Poul kommer med et oplæg til et møde med de turist-erhvervsdrivende, hvor vi inddrager Feriemessen
2021, turistsamarbejdet Kystlandet, krydstogt-initiativet og Ø-passet
6. Landsbyer i Bevægelse & Tryg Landsby
Kim Holm kontakter Kim Vind for at få afklaret hvordan vi får iværksat afstemningen – der var opbakning til
en gentagelse af både afstemnings- og ejerskabsprincippet fra Tryg Landsby processen.
Er i proces – Kim har købt frø – Krearummet er i gang – Bænke er opsat – Badebro på Lynger er godkendt af
myndighederne og projekteringen er i gang – der blev spurgt til
om der kunne ansøges om en tillægsbevilling – svaret er ja hvis der bliver noget tilovers fra de øvrige
projekter. Poul finder ud af status fra Hanne Holm vedr. udendørsfitness ”maskiner”

7. Input til Endelavebladet
Her blev nikket fra de fastboende i bestyrelsen må tage initiativet og evt. uddeler skiveopgaverne, så vi altid
har noget til Bladet, da det er vores bedste informationskilde til alle.
Pia har bolden med Deadline for indsendelse mm.
8. Årets Ø
De kommer på besøg 28.08.2020 for at se alt det Endelave kan byde på – Der skal laves et samlet program
der skal sendes senest 25.06.2020 –
Kim H kontakter Kim Vind vedr. det videre forløb – udarbejdelse og fremsendelse af det endelige program
– Kim Formand har bolden!

9. Regional Havplan - Følgegruppen: Udvikling af en regional havplan for det
vestlige Kattegat
Dana Borg kontaktes (Mike) for at spørge om hun vil repræsentere Endelave 17.06.2020 – det vil hun !
10. Fælles ensrettet markedsføring af Endelave
Henviser til Brainstorm med Pernille Sørensen – som også er fremsendt til jer !
Marketing – Visit Horsens - Fjordsamarbejdet – Ø-krydstogt – Dorthe kontakter Visit Horsens om mulig
hjælp til etablering af en ”ny”
markedsføringsstrategi for Endelave. Evt. oplagt opgave for studerende at komme med et bud på
markedsføringsstrategi – Erik og Dorthe og Poul har nogle indgange
til at spørge i studiemiljøet.
11. Datakapacitet – Ø-projekt
Erik har haft kontakt til NRGI omkring tilskud mm for at etablere en ny elledning til Endelave – TDC skal
også kontaktes vedr. forbedring af Datakapacitet på Ø-en
Erik tager kontakt til Energiakademiet på Samsø for at bruge deres erfaringer og for at vurdere om vi skal
sige JA TAK til en møde på Endelave (Poul sender relevante mails til Erik)

12. GF Ø-sammenslutningen
Generalforsamling 28.06.2020 i Vissenbjerg – Poul deltager
13. Skiltning på Endelave
Horsens kommune har tilbudt en fornyelse og ensrettet skiltning på Endelave – dette er aftalt med IB
Elgaard der er Endelaves repræsentant
14. Områdefornyelse
Nedrivningspulje – plejeboliger – ældreboliger. Kommunen har bolden og sikrer den videre proces – MT
forsøger at speede processen op og få et møde i stand med borgmesteren – afholdes 01.07.2020
Referent Mike T & Poul Bækbo

15. Fodbold og Banko
Dorthe får afklaret ugen for Komediehuset ifht. Afholdelse af fodboldturnering sker 25.07.20 – vi har store
udfordringer omkring forsvarlig afholdelse af Banko pga. COVID 16.07.20 Halv ude og halv inde i
skolegården eller ”Drive in Banko” ? MT undersøger mulighederne – evt. opråb via FB på både EBF FB
Nytten FB - MT står for planeringen!
Referenter Poul Bækbo & Mike Thygesen

