
Bestyrelsesmøde i Endelave beboerforening d. 6. februar 2021 på Endelave 

På grund af forsamlingsbegrænsningerne kunne vi kun være 5 deltagere:  

Kim Holm Pedersen – Poul Bækbo – Dorte Knudsen – Leif Jørgensen – Mike Thygesen 

 

Dagsorden. 

 

1. GF- hvornår og årsberetning 

2. Tryg Landsby- og bevægelsesprojekterne 

3. Nye ansøgningsmuligheder – Hs. Kommune 1,5 mio. i alt – max pr. projekt 300.000 kr. Nordea-

fonden: Tilskud til opholdsfaciliteter. 

4. Samarbejde med 2 studerende ”kaos-piloter” – Vi skal hjælpe dem med at finde logi! 

5. Det nye Børne-Ø-pas – skal vi deltage? 

6. Færge – status – udarbejdelse af spørgeskema – indhold – timing mm. 

7. Gennemgang af u-revideret regnskab for 2020. 

8. Status for kontingentopkrævning – hvordan sikrer vi kontingentopkrævning for 2021? 

9. Etablering af ”reklame- og info” skilte på Snaptun Havn 

10. Etablering af Info og venterum i den gamle– hvordan kommer vi i gang? 

11. Evt. og dato for næste Bestyrelsesmøde 

 

 

1) Fastsættelse af dato for GF udsættes indtil videre -vi prioriterer en Fysisk GF højt! Årsberetningen 

hovedpunkter er klar – sammenskrives når vi kommer tættere på dato for afholdelse. 

2) Tryg Landsby- og bevægelses-projekterne 

Alle Tryk landsbyprojekterne er etableret på nær ’Motionsredskaber på havnen’ som også får støtte 

fra Bevægelsespengene og som etableres i år. Fra Bevægelsespengene modtog idrætsforeningen 

15.000 kr. til en transportvogn. Disse penge er nu bevilget fra anden siden. Af de frigjorte midler 

giver 10.000 ekstra til Kaninogruppen, som så i alt modtager 30.000 kr. De sidste 5.000 kr af de 

frigjorte midler hensættes som en reserve indtil videre. 

 

3) Kommunen har annonceret en ny Landsbypulje hvor der i 2021 og 2022 kan søges om optil 300.000 

i støtte til lokale og konkrete borgerrettede initiativer. Vi besluttede at annoncere dette i det næste 

Endelave blad. 

 

4) Henvendelse fra to kaos-pilot studerende, Ane og Malte. De vil bor her i 3 uger fra slutningen af 

februar for at researche til en studie-opgave om at sælge det enkle liv på en Ø (i forhold til det 

hektiske storbyliv).  Mike og Poul hjælper dem med en liste over personer med en forskellig vinkel 

på øen, som de kan snakke med. 

 

5) På baggrund af indstilling og anbefaling fra Ø-sammenslutningen besluttede vi ikke at indgå i 

udviklingen af et børne-Ø-pas (henvendelse fra Britta Leth turismekonsulent@hotmail.com). 

 

mailto:turismekonsulent@hotmail.com


6) Vi afventer resultat af Horsens kommunes forundersøgelse af hvilke muligheder der er for et nyt 

færgekoncept med hensyntagen til miljøforhold. evt.  samdrift med Odder kommune og den 

teknologiske udvikling. Når dette er færdiggjort og tidshorisonten for en ny færge er fastlagt, vil der 

blive udsendt et spørgeskema til alle med fast ejendom på Endelave for at belyse brugernes ønsker 

til en ny færge. 

 

7) Regnskab gennemgået – Mgl. indtægter pga. aflyste bankoarrangementer og begrænsede 

muligheder for fysisk opkrævning bevirker at vi kommer ud med et mindre underskud for 2020. Når 

regnskabet er revideret, vil det endelige resultat blive udsendt til bestyrelsen. 

 

8) Med de nuværende meget usikre udsigter for afholdelse af banko mm. i 2021 bliver 

kontingentopkrævningen den eneste indtægtskilde. Det er besluttet at iværksætte en mail- og SMS 

”kampagne” til alle Øens adresser med opfordring til at understøtte Endelave Beboerforenings 

arbejde ved at betale kontingent for 2021. Kassereren iværksætter kampagnen i løbet af FEB-21 og 

derefter fordeles de mgl. tilbagemeldinger mellem bestyrelsesmedlemmerne således at vi sikrer at 

vi igen kommer over 225 medlemmer. 

 

9) Reklametavle der giver de erhvervsdrivende mulighed for at synliggøre deres ”eksistens” skal 

opsættes ved Færgen på Snaptun – er godkendt af Færgeledelsen. Naturforvaltning – skilte Birgit 

Martinsen (Dorte kontakter BM) – erhverv og oplevelser! Spørg Visit Horsens med kort over 

Endelave (MT) – derefter laves en henvendelse til Endelaves erhvervsliv. 

 

10) Der er et stort ønske fra passagerer, der venter på færgen om at kunne opholde sig i ”tørvejr”. 

Kunne man ikke bruge Ander Bech Frandsen kontor sammen med 2 gamle toiletter til opholdsrum 

og turistinformationslokale – god placering som er det første besøgende møder når de kommer til 

Endelave! Der vi kunne søges tilskud fra lokale og anlægsfonden under Nordea som også giver 

tilskud til forbedring af havne faciletter.  Der tages kontakt til Havnefoged Jørgen Holm og 

overfartsleder Anders Bech Frandsen for at høre om de har nogle gode forslag til hvordan vi 

kommer i gang med projektet.  

 

11) I forbindelse med opsætning af ”sølvspaden” som Endelave fik af Borgmester Peter Sørensen er det 

besluttet at den skal have en hædersplads på færgen – der skal laves en lille metalplade der 

beskriver årsagen til gaven fra Horsens kommune – Mike kontakter Kim Vind og hører hvad EIF 

gerne vil have beskrevet på en sådan metalplade. Der opsættes en plade på synligt sted på skolen 

(Dorte Knudsen) og ved Havnen (Kim holm Pedersen aftaler  Jørgen Holm Pedersen) 

 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til lørdag 3. april kl. 10:00 

 

 

Poul Bækbo/Mike Thygesen 

 


