Ansøgning om penge fra TRYGGE LANDSBYER – Endelave
2019/20
Afstemningen, der afsluttedes d. 6. oktober, gav støtte til følgende 5 projekter:
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Nyd den fantastiske solopgang og solnedgang fra Endelave Strandvej
Der ansøges om 1 – 2 bordbænkesæt og en solnedgangsbænk til placering
henholdsvis øst og vest for det gamle ostelager ved Mejeriet, en oprydning
samt kalkning af bygningen mm.
Vi er en kreds af aktive frivillige, som vil komplettere det flotte
oprydningsarbejde som lejeren af Mejeriet har foretaget.
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Nu hvor Campingpladsen er genåbnet, og stadig flere går eller cykler forbi blandt andet som resultat af Kaninoen og den øgede turisttilstrømning ønsker vi at give et smukkere indtryk af Endelave og skabe mulighed for sætte
sig og nyde madpakken og udsigten. Gruppen ønsker at markere
færdiggørelsen/indvielsen med et mindre arrangement (pølser og et glas vin)
Palle Dupont Kristensen (på vegne af gruppen)
kylle6099@gmail.com
Efteråret19
14.000 kr

Kreativt (åbent) værksted: Der etableres et fælles aktivitetsrum i skolens
gamle formningslokale. Rummet skal indeholde de almindeligste redskaber og
værktøjer til flest mulige aktiviteter efter brugernes ønsker. Det kan være
håndarbejde, billedkunst, linoleumstryk, radering, træskæring eller skind- og
læderarbejder. Projektet er blivende og vil samle øboere og sommerhusfolk,´.
Indretning af lokalet. Indkøb af større redskaber som det er formålstjenligt at
have i fælleskab (stort arbejdsbord, trykpresse). Endvidere de almindeligste
hobbyredskaber (symaskiner, skæreplader, knive, pensler, staffelier ect.)
Lotte Kronborg
Tlf.: 75689160, mobil 23713039, mail: lotte.kronborg@mail.dk
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Indkøb og etablering af lokale: Efterår19 og forår20
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Motorik- og træningsredskaber i naturen

25.000 kr

Indkøb og opsætning af redskaber til leg, træning og konkurrence.
Beskrivelse/målgruppe: Som supplement til profileringen af Endelave som
AKTIV Ø etableres en række redskaber til leg, træning og konkurrence.
Redskaberne skal være med til at motivere børn og voksne til at bevæge
sig, lege, udfordre sig selv og hinanden. Kan bruges både alene og sammen
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med andre. Redskaberne skal være tilgængelige hele året—og kan
desuden inddrages som aktivitet i AKTIV Ø. Placering Redskaberne
placeres udendørs, centralt, så alle – både fastboende og gæster på øen –
nemt kan komme til dem. Kommunepladsen som naturlig og tilgængelig
placering? Havnen?
Leverandør/finansiering Budgettet afgør, hvor mange og hvilke redskaber,
der skal etableres. Der vil evt. være mulighed for senere at udvide
”træningsparken” ved anden finansiering. Flere danske firmaer har
specialiseret sig i at fremstille motorik, trænings, lege– og balanceredskaber, blandt andet til udearealer, så de falder naturligt ind—og måske oven
i købet pynter.
Hanne Holm
Mail: hh@tekstbureau.dk
Efterår19 + forår20
30.000 kr

Blomster langs vejene (1-2 m ind på markerne) til gratis selvpluk
Indkøb af blomsterfrø.
En forudsætning er af en række landmænd med marker langs vejene vil lægge
markstykker til projektet og deltage med såningen
Beboerforeningen
Forår20
5.000 kr

Etablering af badebro ved Lynger:
Grundejerforeningen Lynger ønsker at skabe et samlingspunkt i
sommerhusområdet til styrkelse af fællesskabet, ejerskabet og
tilhørsforholdet til Endelave. Endelave har brug for et endnu stærkere
og engageret sommerhusområde, der på både kort og lang sigt kan
være med til at styrke arbejdet for skabe endnu mere liv og et bedre
sammenhold på hele øen. Dette vil også kunne bidrage til at få flere
fastboende til Endelave.
Vi ønsker at skabe bedre mulighed for et friluftsliv til såvel gamle og
unge på Lynger ved at etablere en badebro for enden af Brombærvej.
Badeforholdene på Lynger vanskeliggøres af en meget stenet strand,
som forhindrer en sikker tilgang til vandet. Dette medfører at del af
vores ældre sommerhusbeboer er så udfordret på både fysik og balance
at en bro er den eneste mulighed for de forsat kan bade!
Vi søger om et tilskud til etableringen af badebroen på kr. 25.000,00,
der vil blive opført som et fælles projekt med frivillig arbejdsindsats i
såvel planlægnings- og etableringsfase.
Det er meningen at broen årligt skal i vandet i sommermånederne og
overvintre på land i vintermånederne.
Grundejerforeningen Lynger, ved:
• Sune Koefoed – Hjertegræsvej 28 A, 8789 Endelave – 61399657 –

sune.koefoed@gmail.com
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Mike Thygesen – Vrøndingvej 39,1, 8700 Horsens – 30354333 –
Mike_Thygesen@hotmail.com
SEP-2019
Udarbejdelse og sikring af endeligt budget, der afhænger
af tilskud.
OKT-2019 Indhentning af tilbud og udarbejdelse af ansøgning til
Horsens Kommune.
NOV-2019 Endelige beslutning af leverandørvalg.
FEB-2020
Udfærdigelse af arbejdsplan og ansvarsfordeling for
etablering af Badebro.
MAJ-2020 Vi glæder os til at sætte badebroen i vandet med
efterfølgende indvielse!
25.000 kr.
Vi arbejder med en budgetramme på mellem kr. 60.000 og 90.000,00,
hvoraf det ansøgte beløb på kr. 25.000 kr. sammen med kr. 35.000,
som er afsat af Grundejerforening Lynger vil kunne sikre en nye
badebro på Lynger. Der vil også blive søgt yderligere midler til
etableringen af badebroen.
•
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