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Beboerforeningens aktiviteter i 2020
1. 16.07.20: Sommer Banko, kl. 19:00 i Skolens gymnastiksal
2. 18.07.20 eller 25.07.20: Sommerfodbold (Beslutning om dato træffes senere)
3. 15.10.20: Efterårsbanko, kl. 19:00 i Skolens gymnastiksal
Færgefarten
Færgeudvalget har løbende dialogmøder med Horsens kommune, hvor vi arbejder med en optimering af
færgedriften og økonomien til størst mulig gavn for Endelave færgens brugere. Referater af disse møder kan
findes og læses på www.endelavebeboerforening.dk.
Vi er i gang med at få budgettet for 2021 på plads og vi håber at vi kan opnå yderligere tilskud for at sikre en
billigere transport til og fra Endelave.
Det er blevet besluttet at udskifte det nuværende Booking system og en række af færgens brugere har testet
det nye system og udmeldingerne herfra har været positive – vi forventer at det nye system tages i brug i
løbet af efteråret.
Vi er alle berørt af COVID-19 – ikke mindst fordi molerenovering var planlagt til at finde sted i perioden 27.
april til 17. maj – denne periode er desværre blevet forlænget – måske desværre også efter 25 maj - pga.
manglende reservedele, der ikke er kommet frem rettidigt – vi håber at vi snart igen kan sejle med MF
Endelave.
Endelave Beboerforening og Færgeledelsen arbejder tæt sammen om at optimere sejlplanen med Bertha-K
indtil MF Endelave igen kan anløbe Endelave permanent. – Vi forsøger under de svære forhold at tilgodese
øens interesser bedst muligt og forholder os aktivt til den manglende passagerer kapacitet og dens
betydning for Øens beboere.
Vi bestræber os på at orientere alle hurtigst muligt - og alle tiltag og ændringer vil blive meddelt på Færgens
hjemmeside, SMS tjenesten mm.
Vi har behov for alle gode ideer til en bedre færgedrift – TØV IKKE med at kontakte bestyrelsen så vi har
mulighed for at undersøge mulighederne for netop dit ønske – vi kan ikke opfylde alle ønskerne, men vi kan
arbejde med ideerne og bruge dem i vores dialog med Horsens kommune.

Penge til Endelave fra ’Landsbyer i bevægelse’.
Endelave Idrætsforening og Beboerforeningen har ansøgt Kommunen om støtte fra det nye initiativ
om ’Landsbyer i bevægelse’, hvor Kommunen ønsker at fremme fysisk bevægelse og aktivitet. Endelave har
netop modtaget 100.000 kr til dette – STORT HURRA
Tanken er at alle med tilknytning til Endelave kan
foreslå aktiviteter og ’udstyr’, der fremmer aktiv bevægelse – udendørs såvel som indendørs. Og alt skal
være for alle og gratis når det bruges. Det er vigtigt at alle kan komme med forslag til brug af pengene, som
bestyres af de to foreninger. Der skal nu nedsættes en tovholdergruppe, der skal samle alle ideer. Nærmere
herom snarest på de to foreningers hjemmesider, på Facebook og på pælene.

Endelave ”fører” i opløbet om at blive årets Ø!
Endelave Idrætsforening og Beboerforeningen har ansøgt om at blive årets Ø og vi er nu nomineret sammen
med 2 andre øer til at blive årets Ø. Vi er derfor med i opløbet om en 1. præmie på 50.000 kr, mens 2. og 3.
præmien er på 25.000 kr. Komitéen, der beslutter hvem af de 3 øer, der skal være årets Ø, vil besøge
Endelave på et tidspunkt, for at se Endelave nærmere efter i sømmene. Så den dag skal alt skinne og se ud
fra sin bedste side. Temaet for Årets Ø 2020 er ”Det gode samarbejde skaber bæredygtige og levedygtige
øer” og bag udnævnelsen og prisen står Forenet Kredit, Sammenslutningen af Danske småøer og
Landdistrikternes Fællesråd.

Tryg Landsby projekterne
Sidste år valgte vi jo ved fælles hjælp ved et stormøde i Gymnastiksalen de 5 projekter, der var penge til fra
Kommunens Tryg Landsby pulje (100.000 kr til Endelave). Status på de 5 projekter er nu:
1. Broen på Lynger er projekteret og Horsens kommune har givet tilladelse til placeringen, så nu kan
projektet gå i gang. Der vil blive mulighed for alle at benytte broen til en sikker adgang til det lækre
badevand på Lynger
2. Det kreativere rum på skolen er allerede i gang og med bæredygtighed og genbrug for øje har
gruppen valgt at istandsætte de ”gamle” symaskiner i stand – det er kram – det virker og de kreative
er glade for at kunne arbejde med en teknik, de kender. Men flere redskaber er på vej.
3. Der bliver mulighed for nyde den fantastiske udsigt på Endelave strandvej – Bænke – borde mm er
sat op og bygningen er istandsat og malet. Og så glæder vi os til en fantastiske åbnings ceremoni,
som gruppen bag tiltaget har stillet os i udsigt.
4. Der er nu sået vilde blomster langs en del af grøfterne på Endelave – ca. 800 meter blomsterkanter
er det blevet til på begge sider af byen. Fire at øens landmænd har stået for dette og vi glæder os til
at se resultatet.
5. Hanne Holm arbejder hårdt på at vurdere, hvor mange motionsredskaber pengene rækker til og
arbejder på en placering i tilknytning til havnen.
Områdefornyelse
Byrådet har vedtaget områdefornyelsesplanen. Formålet med planen er at understøtte og styrke udviklingen
af Endelave for både fastboende og turister.
Planen skaffer penge til 2 særligt vigtige projekter, som beboerforeningen har arbejdet på at få gennemført:
1. Bevarelse af flyvepladsen: Der er nu sat penge af til, at der kan dannes en forening, der kan købe
den jord, som flyvepladsen ligger på, og drive den videre.
2. Nedrivning: Der også her sat penge af i områdefornyelsesplanen. Mange ting skal falde på plads,
inden vi er i mål.

Corona-situationen
Beboerforeningens bestyrelse har gennem foråret drøftet flere henvendelse vedr. håndtering af Coronasituationen på Endeleave.
En enig bestyrelse har vurderet at vi har hverken kompetence eller mandat til at udtale os om
sundhedsmæssige forhold og da slet ikke i denne situation, hvor myndighederne bør være de, der lægger
linien. Vi har derfor valgt at henholde os til de offentligt tilgængelige vejledninger, der p.t. ligger på
www.coronasmitte.dk:

STØT ENDELAVE BEBOERFORENING
Et medlemskab i 2020 koster for øens og sommerhus beboere kr. 100.- pr person. Pensionister og
støttemedlemmer kr.75.Kontingent indbetales på konto
8130-6582022516 – med navn og adresse /tlf nr.
eller på mobilepay 71917 m/navn og tlf nr.

