
Bestyrelsesmøde i Endelave beboerforening d. 8. august maj 2021 på Endelave 06:30 – 08:30 

 

Deltagere: Kim Holm Pedersen - Poul Bækbo – Dorte Knudsen – Leif Jørgensen – Mike Thygesen – Pia Faber 

Afbud fra Erik Dahl  

Dagsorden:  

1. Økonomi gennemgang. 

2. Gennemgang, drøftelse og fastlæggelse af besøg fra  

3. Gennemgang af opgaver mm. til GF samt status vedr. kandidater. 

4. Status på etablering af evt. ansøgning til bredbåndspuljen. 

5. Nyt fra Sammenslutningen af Danske Småøer. 

6. Landdistriktspuljen. 

7. Status Bevægelsespenge og Tryg Landsby. 

8. Opfølgning på henvendelse om angiveligt ulovlig hegning langs strandene på Endelave. 

9. Det vi måtte have glemt. 

 

Ad.1. 

Mike arbejder med at få færdiggjort regnskabet for 2020 i uge 32 til revision – ligesom der vil komme en 

kort urevideret status over EBFs økonomi pr. 31.08.2021 til generalforsamlingen. 

 

Ad.2 

Planen for besøg fra Plan- og Boligstyrelsen og SaDS. 2 og 3 september blev drøftet og færdiggjort – se den 

færdige plan i det vedhæftede bilag sidst i dette referat. Planen fremsendes af Mike til SaDS og afventer 

godkendelse. 

Ad.3. 

Generalforsamling afholdes 4 september kl. 13:00 i skolens gymnastiksal – der er indkaldt på FB, 

Nyhedsbrev, hjemmeside og via Endelavebladet – der fremsendes endnu en indbydelse i uge 32/33 med 

dagsorden og det indkomne forslag om vedtægtsændring ang. § 2 hvor ”Formanden og flertallet i 

bestyrelsen skal være fastboende på Endelave” ændres til ”Formanden skal være fastboende på Endelave”  

Husk at der kræves coronapas for at kunne deltage. 

Beretningen laves ved at de enkelte bestyrelsesmedlemmer laver et kort skriv om de aktiviteter de har 

deltaget – Mike laver et oplæg som gennemarbejdes af ALLE! Deadline uge 33. 

Bestyrelsen mødes 11:30 til opstilling af borde og koordinering af generalforsamlingens forløb. Pga. de 

gældende corona-regler serveres der kun kaffe      - Dorte Knudsen sørger for Kaffe og Mælk! 

Regnskab – vedtægter – beretning – dagsorden printes i et passende antal (MT)  

Kim og Poul er på valg – Poul modtager gerne genvalg – Kim modtager ikke genvalg. 

Pia Faber udtræder af bestyrelsen før tid. – Dette medfører at der skal vælges 3 nye til bestyrelsen og 2 

suppleanter. Dorte Knudsen modtager gerne genvalg - Erik Dahl modtager ikke genvalg. 



Valg af Ø-repræsentant og suppleant (Jens Laurits Olsen modtager ikke genvalg) – Kim Vind? 

Valg af Landsbyrådsrepræsentant og suppleant – (har kontaktet Lars og Hanne – de vender tilbage) 

Der arbejdes på at finde nye kandidater til bestyrelsen og suppleanter og her har Jørgen Post, Jens Kjær og 

Birgitte? vist interesse – Der arbejdes forsat på at finde flere kandidater!  

Revisorer Palle Dupont – Maja Schildknecht fortsætter? (MT spørger) 

Revisorsuppleant Monica Birkmose fortsætter? (Leif spørger) 

Dirigentforslag er Keld ”Slagter” – Kim Holm spørger hurtigst. 

Ad.4. 

Vi har fået kontakt til Bredbåndskonsulent Henrik Friis fra Nord Djurs kommune og han arbejder med et 

oplæg til hvordan vi bedst griber en evt. ansøgning an til dette års bredbåndspulje. Når vi har modtaget 

dette oplæg vil EBF bestyrelse tage stilling til om hvorvidt det er realistisk at igangsætte 

ansøgningsprocessen og det meget store arbejde der følger med dette. 

Ad.5. 

Vi får løbende nyhedsbreve fra SaDS med relevante oplysninger om støttemuligheder mm. Vi talte om 

hvordan vi fremover endnu bedre kan sikre at alle er klar over de mange muligheder der for at opnå hjælpe 

til etablering af ”mangt og meget” på Endelave. Det blev besluttet at den nye bestyrelse skal etablere en 

kontinuerlig oplysningskampagne så alle på og ikke mindst udenfor Endelave er klar over mulighederne -vi 

skal have fundet en der tager dette som ansvarsområde! 

Ad.6  

Landdistriktspuljen kan søges – Poul laver en beskrivelse af de forskellige puljer og lader det indgå i 

beretningen til GF. 

Ad.7. 

Poul gennemgik de 2 puljer og laver en opsummering som vil fremgå i beretningen til GF. MT afstemmer 

sammen med Poul status for de brugte midler i forhold til de forskellige projekter i uge 32/33. 

Ad.8. 

EBF har modtaget henvendelser om angiveligt ulovlig hegning langs strandene på Endelave og Formand Kim 

Holm fremsender anmodning til Peter Sørensen om en besigtigelse af forholdene af Horsens kommune. 

Ad.9.  

Der har været en henvendelse fra færgepersonalet om at Endelave Beboerforening skulle have fremsat et 

ufravigeligt krav om at gående passagerer i højsæsonen skal forlade færgen fra personlugen. Den 

nuværende bestyrelse i EBF har ikke fremsat et sådant krav og vil/kan ikke bestemme over 

færgepersonalets arbejdsgange så længe disse som nu sker på en sikker og betryggende måde – tages op 

ved dialogmødet 16.08.2021 

 

 



 

 

Bilag. Vedr. planen for besøg fra Plan- og Boligstyrelsen og SaDS 

 

Formålet med besøget er en opfølgning på projekter der er givet støtte til på Endelave samt at 

Embedsmændene får et indtryk hvad et ø-liv og ikke mindst hvor forskellige de danske øer er! 

 

Torsdag d. 2 september  

 

17:15 Afgang med M/F Billetter er bestilt - vi skal prøve på at de kan side sammen idet vil lave en opsamling 

på deres tur til Hjarnø på vejen til Endelave 

 

18:20 Ankomst til Endelave  - Poul/Mike sørger for at deres bagage bliver fragtet til Kærhuset som de går til 

og indlogerer sig på. 

 

19:15 Middag på Endelave Kro - de er 6 - og EBF er inviteret og bør stille 3 - 4 mand hvis muligt. Poul – Mike 

og Dorte deltager – Hvem mere? 

 

 

20:30 - 22:00 Møde mellem SADS og BPST 

 

Fredag d. 3. september – alle tider er ca. tider 

 

08:30 Afgang til en Traktortur på Kaninoen med Birgit Martinsen som Guide – Traktor bestilt af Dorte  

10:15 Ankomst evt. ved Carstens lejligheder ”Ellas” - Carsten SKAL være der! – Er aftalt med Carsten af MT 

10:45 Ankomst Møllehuset – Pia Faber fortæller om Møllehusets historie og betydning for Øen 

11:20 Ankomst Prøvelejlighed(Ib) Er aftalt med Ib og Skole (Dorte) 

12:00 Flet og Galleri Er aftalt 

12:30 Frokost på Campingpladsen Søren og Conni fortæller om deres virksomhed og opsamling fra Erhverv 

( Landbrug - Kim) er aftalt  

13:50 Ankomst Havnegrillen - kort møde med Jan 

14:10 Info om Havnen(Jørgen Holm) - det nye badeanlæg (Jørgen Holm) Aktiv Ø (Sonja) Er aftalt med Sonja 

14:45 Afgang fra Endelave med M/F Endelave. 

14:45 indtil Snaptun er der mulighed for opsamling af besøget på Endelave ved behov - jeg tager hjem med 

samme færge - har et møde i Horsens 17:00 fredag! 

 

 

 


