
Endelave Beboerforening – referat af bestyrelsesmøde lørdag 15.01.2022. 

 

Deltagere: Leif Jørgensen, Jørgen Ulvund, Poul Bækbo (virtuelt) Jens Kjær, Dorte Knudsen , Danna Borg, 

Hanne Nyholt & Mike Thygesen. 

Dagsorden 

 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 12.12.21 
Referat gennemgået og godkendt– Etablering af Havneudvalg med facilitering af møder af Horsens 
kommune på samme møde som Færgeudvalgsmøderne – Mike kontakter Horsens kommune med 
forslag om start af et Havneudvalg. 
 

2. Gennemgang af forespørgsel til Borgmester Peter Sørensen vedr. Sygeplejerske dækning på Endelave 
– samt nyt fra hjemmeplejen. 
EBF har kontaktet Horsens kommune vedr. den utryghed der på Endelave om hvorvidt der altid er en 
sygeplejerske på øen. Vi er blevet udsat for en nedprioritering da lægedækningen med en fast læge på 
øen blev ændret til den nye sygeplejedækning, der desværre også har vist sig ikke at fungere 100 %. 
Forespørgsel og svar er vedlagt som bilag i dette referat.  
Mødet om hjemmeplejen blev aflyst i NOV pga. Corona! Vi skal have lavet en ny mødedato hvor region, 
kommune og beredskab skal deltage – Vi skal have synliggjort de store udfordringer Endelave står 
overfor nu og i de kommende år. Dorte/Danna og Jørgen Ulvund kontakter Kommune og region for at få 
et møde planlagt. 
 
3. Orientering om Skolen v/Dorte 

Der er forsat uenighed omkring rengøringen og betaling af de ”offentlige” toiletter – denne udgift 
blev før betalt af havnens Buget, men nu skal dette betales af brugerne og der har været forslag om 
at øge betalingen fra brugene af shelters! 
 

4. Meget få kirkegængere – hvad kan EBF gøre – eller skal vi gøre noget? 
EBF er blevet kontaktet med en bekymring om at de meget lave besøgstal kan være med til at ”lukke” 
kirkens søndagsgudstjenester og på den måde være starten til at vi mister vores kirke i den nuværende 
form. Meningsrådet kontaktes for at høre hvordan får de tænker kirkens funktions kan blive vitaliseret 
og aktiveret og hvordan vi får en præst der tager hånd om sin menighed sjælesørger - uopfordret 
hjemmebesøg! 

 

5. Gennemgang af forespørgsel til Borgmester Peter Sørensen vedr. forretningsgang ved anskaffelse af 
ny Færge – hvordan håndterer vi processen herfra – Brugerundersøgelse? v/Mike 
Som bekendt fik Horsens Kommune ikke del i statstilskuddet til udskiftning af færger i denne omgang. 
EBF har kontaktet Horsens kommune omkring den uhensigtsmæssige proces og forespørgsel og svar er 
vedhæftet som bilag i dette referat. 
Det er aftalt af Leif og Mike til næste færgeudvalgsmøde får defineret processen for at få lavet et 
beslutningsgrundlag dr giver reel indflydelse til Endelave før det endelige færgevalg – 
Brugerundersøgelse mm. – Vi vil være en aktiv del af processen i samarbejde med Horsens Kommune 
og alle der benytter færgen! EBF har fået en henvendelse med spørgsmål om grundlaget omkring 
ændringen fra månedskort til kvartalskort for 2022 – Færgeudvalget drøfter dette med færgeledelsen 
og kommer tilbage med svar hurtigst muligt. 



Der forsat ønske om at sikre bedre/lavere priser til de bruger færgen ofte set på årsbasis – der vil blive 
arbejdet med forskellige klippekortsløsninger, som der bliver brugt ved de andre færgefarter for at se 
om vi kan finde løsninger der kan tilgodese flest mulige hel- del- og fritidsendelavitter. 
 

6. Referat fra Kaninogruppe-møde (10/1) – hvad forventer KG at EBF skal gøre? v/ Poul 
Der er blevet afholdt møde i kaninogruppen, der har mange spændende ideer på beddingen, herom 
senere! 
Der skal forsat arbejdes på give alle besøgende den bedst mulige oplevelse på Endelave og vi skal have 
øget informationsniveauet til gæsterne – sikre at de ved hvornår de kan forvente at kunne besøge øens 
spisesteder – lukke tider mm. Forslag til dette medfølger i vedlagte bilag. Vi skal have færgen mere 
indover informationsmæssigt, opmærksomhedspunkt på forsiden af både færgens hjemmeside og 
bookingsiden – Leif og Mike tager dette med til næste Dialogmøde. 
De er nye shelters på veje på Lejrpladsen. 

 

7. Tryg Landsby og Landsbyer i bevægelse – økonomi og færdiggørelse V/Mike 
Opgørelse er under udarbejdelse og fremsendes hurtigst til bestyrelsen sammen med regnskabet. 

 
8. Ansøgning fra Aktiv Ø v/Sonja Elgaard (8.450 kr.) – ansøgning er fremsendt 

Ansøgning behandles på næste bestyrelsesmøde når det endelige resultat foreligger. 
 

9. Vandforsyning/forurening mv. – hvad gør vi fra EBFs side  
Hvordan sikrer vi at alle borgere får oplysningerne – hjemmeplejere eller andre  ved digital fritagelse, 
udmeldelse via e-boks  fra Samn - vi forventer en direkte henvendelse ! Der skal sikres en mere udførlig 
information! Opfordre at alle tilmelde sig SMS tjenesten hos Samn – Vi drøftede hvordan SAMN vil 
orientere alle på Endelave ved alvorlige tilfælde evt. ved forbrugsforbud! Vi skal opfordre SAMN at blive 
en del af NYTTEN! Danna udabejder skrivelse til SAMN og sender det! 
 

10. EBFs opgaver ifm. med fejring af ørets Ø 12.02.2022 
Kim Vind og Leif har styr på koordineringen og sørger for at aktivere os når der bliver brug for det! 
Bør EBF ikke have andel i en del af de 50.000 kr. – Mike kontakter Kim Vind og spørger høfligst! 

 
11. Status Kontingent 2022 v/Mike 

Der har været en god respons ved de første opslag på FB vedr. indbetaling af kontingent. Dog er der 
langt igen for at opnå sidste års medlemstal – men vi er jo også først lige startet. Mike fortsætter med 
at slå nye præsentationer af bestyrelsen op med opfordring til at blive medlem af EBF: 

  
12. Generalforsamling -gennemgang af opgaver - hvem der er på valg mmm. v/Mike 

Leif Jørgensen, Dorte Knudsen, Danna Borg og Mike Thygesen er på valg – de modtager alle genvalg. 
Lars Herlev og Hanne Nyholt modtager genvalg som kandidater til Landsbyrådet. 
Mike sørger for at de øvrige poster (Revisorer, Ø-repræsentant mm) om muligt besættes med 
kandidater som vil stille op til generalforsamlingen ligesom det selvfølgelig også er muligt at stille op på 
dagen! 
Beretning skrivers af de enkelte ansvarlige og fremsendes til Mike i uge 5 så de kan sammenskrives til en 
samlet beretning. 
Opstramning af valgprocedure jvnf. Vedtægter forbedredes - Stemmesedler – sangbøger – der serveres 
kaffe og kage!  
Indkaldelse udsendes på FB og pælene ikke senere end uge 4 af Mike! 
 



Ekstra indspark 

Landsbypuljen – Næste møde 25.01.2022 – ansøgninger til næste møde i Landssbyrådet er 10.03.2022 og 

skal sendes til Hanne Nyholt inden 24.02.2022 . 

Landsbyrådsmødet holder møde 21.05.2022 på Endelave med 25- 30 deltagere! 

 

Undersøge muligheden for at få finansieret anskaffelse af AV udstyr til onlinemøder – hvor kan vi få hjælp til 

dette – Landsbypuljen – Poul Bækbo undersøger hvilket udstyr der kunne komme på tale ! 

Endelave Rytmisk Musikforening holder musikarrangement 6 august – Jens Kjær fremsender ansøgning om 

fribilletter til færgetransport for musikere mm. til Færgeudvalget som holder næste møde 24.01.2022 

 

Vi har ingen der står for udvalget ”Erhverv og turisme” ! 

 

Erhvervsgruppe – hvordan får vi aktiveret dem  -planlægnings- og arrangementsmøder – EBF forsøger at 

lave et møde i løbet af 1 kvartal 2022, hvor alle foreninger, og erhvervsdrivende indbydes! 

 

Formålet er at koordinere og meget gerne at samarbejde om alle de arrangementer der er på Endelave 

Pomfrit turisme - hvor ligger Endelave på skalaen – hvad vil vi med Endelave og hvad kan vi tilbyde vores 

gæster? 

Fælles spisning 29.01.22 med EFK er aflyst 

 

Sign. Referent Mike Thygesen 

 

Bilag til pkt. 2 

 

Endelave Beboerforening 

Endelave 

 

     20. december 2021 

 

Kære Peter Sørensen 

Vi har aftalt, at du er vores kontaktperson. Det er vi glade for, især i den aktuelle situation, hvor 

sygeplejebetjeningen på Endelave er brudt sammen. Det sker på et tidspunkt, hvor hjemmeplejen er 

presset til det yderste pga. flere, meget plejekrævende ældre beboere på øen. 

Vi har 2 faste sygeplejersker – den ene har været sygemeldt og den anden har opsagt sin stilling. Det har 

ikke været muligt at skaffe vikardækning, og derfor har vi mange gange manglet sygeplejerske på øen. Det 

lægger et stort pres på øens social- og sundhedsassistenter, og det betyder også, at akut-opkald ofte styres 



sygeplejemæssigt fra Horsens. Det er et problem når helikopteren skal have hjælp til valg af landingsplads 

eller helikopterlægen ringer op. 

 

Det er ikke længe siden vi havde fast læge på øen – lægen blev erstattet af en sygeplejerske, som vi nu ofte 

mangler. 

Vi håber du kan og vil gøre noget for at rette op på forholdene inden noget for alvor går galt. 

Med venlig hilsen 

 

På beboerforeningens vegne 

 

 

Dorte Knudsen 

 

Svar fra Horsens Kommune: 

Afs. Sundhed og Ældre - Rådhuset Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Dorte Knudsen Beboerforeningen 

Endelave Svar på Borgmesterhenvendelse  

Kære Dorte Knudsen Tak for din mail af 20. december 2021 til Borgmester Peter Sørensen. Det er korrekt, 

at der har været en uge i december, hvor den faste sygeplejerske desværre var ramt af akut sygdom, og 

hvor det kneb os at dække vagterne, da den anden faste sygeplejerske var på ferie og ikke kunne indkaldes. 

Det blev - i samarbejde med AMK-vagtcentralen Region Midt, lægevagten og lægehuset i Sunds - løst ved, 

at der var en afløsersygeplejerske på Endelave torsdag til fredag og en sygeplejerske til de faste besøg om 

mandagen. De øvrige dage blev vagten dækket telefonisk fra fastlandet. Social- og sundhedsassistenten var 

orienteret og tryg ved denne løsning. Det er første gang siden 1. april 2021, at der ikke har været 

sygeplejebetjening på Endelave. Vi arbejder aktivt på at etablere en stabil løsning fremadrettet, så vi 

minimerer sandsynligheden for, at noget tilsvarende gentages. Hvis der er behov for ambulancedrift på 

Endelave, herunder valg af landingsbane mv., kontaktes Arne Krigh af AMK-vagtcentralen Region Midt. Det 

er ikke sygeplejersken, der står for den del. Vi arbejder kontinuerligt på at skabe de bedst mulige 

betingelser for hjemme- og sygeplejen på Endelave, så vi kan yde den personlige pleje og praktiske hjælp, 

der er behov for, så I som beboere kan være trygge. Hvis du har spørgsmål til denne besvarelse, er du 

velkommen til at kontakte mig for yderligere.  

Med venlig hilsen Birgitte Laursen Områdeleder 

Mail: bml@horsens.dk Visitation, korte og akutte borgerforløb 

Bilag Pkt. 5. 

 

Kære Peter 
  



Julen nærmer sig og tiden for ønsker kan ikke times bedre. 
  
Hele Endelave har med spænding fulgt offentliggørelsen af Horsens Kommunes ansøgning om midler til 
anskaffelse af en ny og miljørigtig færge. 
  
Vi har i dag ligesom dig erfaret at Endelave færgen desværre ikke kom i betragtning til en julegave i denne 
omgang. 
  
I Endelave Beboerforening er vi via det tætte samarbejde med færgeledelsen i færgeudvalget løbende blive 
orienteret om arbejdet med at få en ny færge. 
  
Efter at have læst ansøgningen, står vi dog med en frygt for at der allerede er taget stilling til den nye 
færges kapacitet, hvilket vi ikke mener er i overensstemmelse med den dialog, vi har haft med dig igennem 
de sidste par år. 
  
Før vi i FÆLLESSKAB kan tage den rigtig beslutning er det vigtigt at der er sammenhæng mellem valg af 
færge og den overordnede strategi der lægges for Endelave! 
  
Vi har i de sidste år haft rekord mange besøgende på Endelave – Ud over en tilstrømning fra hele landet har 
mange Horsensianere også lært Endelave at kende som endagsturister og ferieturister. Vi i Endelave 
beboerforening vil arbejde på at denne udvikling vil forsætte og er af den overbevisning, at en reduktion i 
færgens kapacitet vil stoppe den positive udvikling Endelave er i. En reduktion i overførselskapaciteten vil 
også øge vanskelighederne i et komme hjem for Endelavitterne!  
  
Men vi kan og skal ikke vælge færge før vi har undersøgt behovene nu og i fremtiden - vi skal have aktiv 
dialog med jer og være en aktiv del af en reel proces, hvor vi fællesskab finder den rigtige løsning for alle 
brugere af Endelave Færgen. 
  
Officielt er der ikke truffet valg om hvilken færge vi skal have  - men det virker som om at kommunen og 
færgeledelsen vil arbejde på den beskrevne løsning med kun 147 sommerpassager – 95 vinterpassager og 
22/24 bilpladser – en åben dobbeltender. 
  
Vi håber meget at vores frygt er ubegrundet, at du vil være med til at sikre, at den nye Endelavefærge ikke 
forringer de muligheder vores nuværende færge stiller til rådighed  for brugerne og dermed er med til at 
sikre den videre udvikling af Endelave! 
  
Det er vores Jule ønske til en ny færge!  

  
Glædelig jul og godt nytår 
  
  
Pbv. 
  
  
Sign.                                                                                          Sign. 
Leif Jørgensen                                                                         Mike Thygesen 
Formand                                                                                  Færgeudvalget 
 



 

Svar fra Horsens Kommune  

 

Kære Leif Jørgensen og Mike Thygesen 

  

Tak for jeres henvendelse.  

  

Jeg vil gerne starte med at afkræfte, at der skulle være truffet en beslutning om Endelave-

færgen og dens kapacitet.   

  

Vi er stadig i en proces med forundersøgelsen og inddragelsen af borgerne på Endelave, og jeg 

er helt enig med jer i, at der ikke skal træffes en politisk beslutning om den nye færge og 

kapaciteten, før vi har undersøgt behovene og de forskellige løsninger nærmere.   

  

Når der alligevel ligger et projekt beskrevet i ansøgningen til Transportministeriets pulje for 

grøn omstilling af indenrigsfærger, så er det, fordi det beskrevne projekt er det, vi er blevet 

rådgivet til at beskrive for at komme i betragtning til puljemidlerne i denne omgang. Projektet 

var som forventeligt ikke konkret nok til at få tildelt midler, og derfor skal arbejdet nu 

intensiveres, så vi forhåbentligt har et bedre grundlag, når det igen bliver muligt at søge 

puljemidler.  

  

Jeg er sikker på, at vi med en grundig undersøgelse i tæt dialog med jer og de øvrige 

endelavitter får valgt den helt rigtige løsning.  

  

Godt nytår.  

  

Med venlig hilsen 

 

Peter Sørensen 

Borgmester 

 

 
 

E-mail: borgmester@horsens.dk 

Pressekontakt: 40626883 

Rådhustorvet 4 

8700 Horsens 

 

Vedr. Pkt. 6 

mailto:borgmester@horsens.dk
http://www.horsens.dk/


Se under Diverse dokumenter på Endelavebeboerforening.dk 

 

Endelave 15. januar 2022 Horsens Kommune Natur og Miljø naturogmiljoe@horsens.dk Vedr. 

sikkerhedshåndtering på kaninoruten på Øvre Endelave har stor succes med øens Kanino-rute, som er en 

glæde for mange nye besøgede såvel som gengangere. Vi har imidlertid konstateret nogle 

sikkerhedsmæssige forhold på dele af ruten, som vi vil anmode kommunen om at løse, idet vi vil gerne 

være behjælpelige med det praktiske. 1. Der er opstillet et bord-bænkesæt ved punkt 1) klods op af en 

færist/hegnet indtil heste-/fårehegningen, hvor der går seks græssende ponyer. Ponyerne er selvsagt 

meget nysgerrige og opsøgende, når besøgende spiser frokost og vi har gentagne gange set besøgede 

voksne og børn fodre ponyerne med rugbrødsmadder og deslige. Ponyerne er derfor MEGET nærgående, 

når besøgende går i hegningen. Vi vil derfor anmode kommunen om, at bord-bænkesættet flyttes nogle 

hundrede meter østpå på det angivne punkt 2). Som sagt vil vi gerne foranledige flytningen udført – vi skal 

dog have en nøgle til bord-bækesættets jordlås. 2 2. Der mangler skiltning om løsgående dyr ved 

smæklågere ind til græsningsfolden. Der er 5-6 låger, hvorpå der skal skiltes, at besøgende nu bevæger sig 

ind i en dyrefold. Vi foreslår, at der sættes skilte på alle 5-6 låger, hvis omtrentlige position er markeret på 

kortet herunder. Det er vigtigt, at det af skiltningen fremgår: • ingen fodring • hold 50 meters afstand, gå i 

en bue uden om dyr • vær ikke opsøgende • passage og ophold på eget ansvar Vi er gerne behjælpelige 

med at foranledige skiltene opsat. Med venlig hilsen • Endelave Beboerforening: kontakt Danna Borg, 

danna_borg@hotmail.com • Kaninogruppen på Endelave: kontakt Ib Elgaard, ib.elgaard@lightmail.d 


