
       

      

 Referat af Endelave Beboerforenings generalforsamling 19.02.2021 

 

Dagsorden. 

 

Valg af dirigent 

 

 

Formand Leif Jørgensen bød velkommen og foreslog Jacob Eskildsen som dirigent, hvilket blev 

godkendt af generalforsamlingen. 

 

1. Formandens beretning 

 

 

Rigtig hjertelig velkommen til Endelave Beboerforenings generalforsamling – denne gang til tiden. 

 

Som de forrige år har vi valgt at uddelegere beretningen således at de ansvarlige i bestyrelsen på 

de enkelte områder giver et kort resume af hvad vi har bedrevet i 2021 og delvist også i 2022 

Endelave Beboerforening har afholder bestyrelsesmøde 7- 10 gange årligt. 

Referaterne kan læses på vores hjemmeside under Dokumenter/Bestyrelsesmøder 

 

Vores vedtægter beskriver formålet med Endelave Beboerforening: 

Foreningens formål er at varetage Endelaves FÆLLES interesser – herunder miljø og 

planmæssige forhold. 

 

Bestyrelsen har efter bedste evne og med megen flid forsøgt at leve op til foreningens formål, vi er 

stødt ind i en del udfordringer og har til tider haft rigtig mange opgaver som skulle løses. 

Vi har løbende dialog med Horsens kommune og det er forsat vigtigt at vores medlemmer aktivt 

kontakter os med gode ideer og ikke mindst når de oplever uhensigtsmæssigheder på Endelave, 

som vi så har muligheder for at undersøge og om muligt ændre til det bedre! 

 

Vi kan med glæde se tilbage på en meget vellykket fejring af Årets Ø med ca. 120 deltagere, der 

med fælles sang arrangeret af Lone og Simon Lægsgaard., hyggelig musik af Lars Møller og Jens 

Kjær, pandekager både med og uden is, kaffe øl og vand fik en hyggelig eftermiddag på Endelave! 

 

Nyt Fra SaDS mm. 

 

Jørgen Ulvund gav et nuanceret indblik i de mange forskellige møder han har deltaget i. 

 

Vi skal være endnu bedre til at udnytte de muligheder som vores medlemskab af 

Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) giver – Jørgen blev genvalgt til at være Endelaves 



repræsentant indtil 2023 og bestyrelsens opfordring til at Endelave får flere deltagere i møderne 

resulterede i at vi fik valgt 2 suppleanter i Pia Winther og Lars Møller! 

 

Leif Jørgensen og Jørgen Ulvund er igang med at etablere en erhvervsgruppe – Når 

faciliteringsfasen er overstået er det meningen at Erhvervsgruppen skal være selvkørende og ikke 

en del af Endelave Beboerforenings ansvarsområde. Bjarne Ottesen vil indkalde til næste møde og 

alle interesserede erhvervsdrivende opfordres til at tage kontakt til Bjarne Ottesen.  

 
 

Færgen  

 

Færgen er vores livslinje er og skal altid have højeste prioritet! Leif Jørgensen og Mike Thygesen er 

løbende i dialog omkring alle forhold med færgeledelsen. Dette sker ved 5 – 7 årlige møder 

ligesom der er dialog omkring alle de udfordringer der opstår løbende – Vi har et rigtig godt 

samarbejde med færgeledelsen og er med i alle væsentlige beslutninger – vi får ikke altid vores 

ønsker gennemført, men der er altid mulighed for en drøftelse af udfordringerne. Referater fra 

disse møder er tilgængelige på vores hjemmeside – Bestyrelsen er afhængig af at i brugere 

kontakter os når der opstår uhensigtsmæssige situationer – så vil vi sørge for at tage det op med 

færgeledelsen. 

 

Vi havde igen en stor tilstrømning til øen i 2021 med næste 80.000 passager. 

Bestyrelsen fik sikret et antal akutpladser så Endelavitterne blev sikret plads på færgen med 

fortrinsret ifht. dagsrejsende! 

 

Mulighed for Galleri ”MF Endelave” 

 

Bemærk at vi har ”ret” til 2 kulturfærger pr. år – i 2022 er begge blevet bevilget: En til 

Palsgårdsturen og En i forbindelse med det spændende ny kulturtiltag:  

Endelave Americana Music Day 6 august 2022.  

Færgens 25-års jubilæum blev desværre udsat pga. Corona – vi arbejder på en ny dato! 

 

 

Den ny færge 

 
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, hvor det virkede som om 

Horsens kommune havde taget en beslutning om færgevalg uden at den lovede proces og deltagelse fra 

alle brugerne af Endelavefærgen. Vi sendte straks en forespørgsel til Borgmester Peter Sørensen! 

  

Svar fra Borgmester Sørensen var: 

 

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.  
 

EBF vil være en aktiv del af processen i samarbejde med Horsens Kommune og alle der benytter færgen!  

 

Endelave Beboerforening har pointeret at den fremtidige færge ikke skal forringe kapacitet og kvalitet i 
forhold til M/F Endelave. Beboerforeningen vil blive indkaldt til møde om projektet i løbet af 1’ste kvartal 

2022, hvorefter der vil blive iværksat en brugerundersøgelse for at få afsøgt brugernes behov og ønsker 

for en ny færge. 
 

 

Hjemmepleje – Lægedækning – sygeplejedækning V/Dorte  

 

• Bestyrelsen har i efteråret i samarbejde med Kommunens syge/hjemmeplejeafdelingen planlagt et 
borgermøde med Regionen mhp. at drøfte øens udfordringer og løsninger på kort og langt sigt. 
Mødet er blevet udskudt til foråret. 

• Der har været et par uheldige hændelser, hvor Horsens kommune ikke har kunnet opretholde den 
lovede tilstedeværelses af sygeplejerske. EBF har haft kontakt til Kommunen 

• Der vil blive afholdt et borgermøde 1 april 2022 10:00 – 12:00 i skolens gymnastiksal med deltagelse 
af de ledende sundhedsansvarlige fra kommune og region – indbydelse følger. 

 

Vand og Bioscape  

• Bestyrelsen har endvidere været i dialog med SAMN omkring den nylige drikkevandforurening og 
spurgt indtil både kommunikationsveje og til kommunens beredskabsplan, såfremt en mere alvorlig 
forurening eller total nedlukning af forsyningen på øen skulle opstå. 

• Endelig har Bestyrelsen i efteråret været i kontakt med kommunen omkring det nye EU-BioScape 
projekt, der jo primært berører øens lodsejere, men også er af stor interesse for alle øens beboere 
mht. fremtidens drikkevandskvalitet og forsyning. 

• Bestyrelsen har været så heldige at få overdraget 7 binds-værket "De Danskes Øer" og "De 
Danskes Land" af Achton Friis og Johs. Larsen. Værket ligger nu tilgængeligt på skolen.  

 

 

 

 



Familieboliger/Ældrevenlige boliger V/Jens Kjær 

Så er det ganske vist – 4 ældrevenlige boliger på Endelave er på vej – og står klar? 
 
Vores repræsentant Jens Kjær har haft et tlf. møde med Michael (Direktør Odinsgaarden) omkring de nye 
boliger og fremtidige boliger, kom med et indlæg til generalforsamlingen om bygge planen indflytning, hvilke 
bolig typer vi taler om, priser, kommende tiltag (flere boliger!) 
 

Odinsgården er bygherre 
 
2 stk. dobbelthuse som hver har 1 bolig på 4 værelser 105 M2 og månedlig husleje 8560,00 kr. samt en 
bolig med 3 værelser på 90 M2 og månedlig husleje 7340,00 kr. 
 
Depositum til 3 mdr. husleje i indskud, 1 måneds forudbetalt husleje og div. Tillæg/oprettelse 
Samlet bygge pris for de 4 boliger ( 2 dobbelt huse ) 8.788.000 kr. 
Bygges af Silkeborg firmaet Brd. Thybo 
Begynder at bygge sommeren 2023 færdig til indflytning sommeren 2024 
  
Der er tale om almennyttige boliger (for alle) men ældre venlig indrettet 
Der kan søges indskuds lån samt bolig tilskud til boligerne efter reglerne om lån/bolig ydelse, kan oplyses 
ved kommunen om du er berettet til det 
  
Så fremt de 4 boliger udlejes/når de er udlejet, tages første skridt i retning af 4 boliger mere på Endelave, 
placeringen af disse kendes ikke på nuværende tidspunkt.. 
Alle på Endelave vil løbende blive orienteret. 

 

Sociale arrangementer 

Vi har ikke kunnet gennemføre vores fantastisk hyggelige Bankospil i over 2 år pga. COVID-19, men 

vi satser hårdt på at afholde Banko igen i juli 2022 og i uge 42.  

 

 

 

Støtte fra Horsens kommune til ildsjæle på Endelave  

Endelave Beboerforening (EBF) ansøgte både i 2019 og 2020 om midler fra Horsens Kommune indenfor 

temaerne ’Tryg Landsby’ og ’Landsbyer i bevægelse’ – fra den sidste pulje ansøgte EBF sammen med 

Endelave Idrætsforening. I begge tilfælde blev der givet 100.000 kr til at støtte projekter, som ildsjæle på 

Endelave ønskede at gennemføre. Alle projekter er nu gennemført og det afsluttende regnskab er godkendt 

af Horsens Kommune. STOR tak til Kommunen for støtten      . 

Fra Kommunens ’Tryg Landsby’ pulje i 2019 blev 5 projekter støttet: 
1) Badebro på Lynger.  

2) Kreativt værksted med bl.a. symaskiner og keramik-værksted, som er etableret på skolen. 

3) Udsigtsplads på Endelave strandvej – Bænke – borde mm.  

4) Såning af vilde blomster langs en del af grøfterne på Endelave – ca. 800 meter blomsterkanter 

blev det til på begge sider af byen.  

5) Motionsredskaber på havnen. 

Fra Kommunens ’Landsbyer i bevægelse’ pulje i 2020 blev 6 projekter støttet: 
1) Motionsredskaber på havnen (også støttet i 2019) 

2) Sikring og udvidelse af den nye badebro på Lynger (også støttet i 2019) 



3) Krolfbaner inkl. alt udstyr (etableret på sportspladsen) 

4) Kvalitetsudvikling af Kaninoen og minikaninoen (i samarbejde med pk 5) 

5) Motivering af endnu flere til at motionere og bruge naturen. 

6) Tilskud til værktøjsindkøb til træmændenes værksted på skolen.  

Som en del af projekt 4 og 5 blev der bevilget penge til trykning og husomdeling til alle boliger på Endelave 

af natur- og historiefortællinger knyttet til vandreturen Kaninoen.  

 
Ny pulje penge til de gode ideer 

 
EBF har ved flere lejligheder gjort opmærksom på den nye ”Landsbypulje” i Horsens Kommune på 1,5 mil., 
for årene 2021 og 2022, der blev åbnet for ansøgninger i foråret 2021. Formålet med puljen er at understøtte 
lokale og konkrete borgerrettede initiativer i landsbyerne og herunder på Endelave. Landsbypuljen kan 
anvendes til:  

• Etablering eller udvikling af en landsbypedelordning  

• Lokal by- og landskabsudvikling (f.eks. stier, nye træer eller belægninger)  

• Lokal grøn omstilling og bæredygtig udvikling  

• Lokal bevægelse og idræt  

• Foreningsdannelse eller udvikling af eksisterende foreninger  

• Skabelse, udvikling eller samling af lokale mødesteder  

• Initiativer som understøtter og styrker lokal aktivitet  
Projekterne skal være lokale og konkrete. Endelave kan opnå støtte på fra 25.000 kr. til maks. 300.000 kr. 
Alle med gode ideer til relevante projekter kan søge – såvel foreninger som sammenslutninger og 
enkeltpersoner. Ansøgere, som søger store beløb, bør opnå Beboerforeningens skriftlige opbakning. 
Bemærk at der skal være en egenfinansiering på 15% (fonde, egne midler, frivilligt arbejde tæller med).  
 
EBF er frem til Generalforsamlingen i 2022 ikke bekendt med ansøgninger til denne pulje, MEN puljen er 
stadigt åben for ansøgninger og EBF understøtter gerne processen ved evt. ansøgninger ligesom 
beboerforeningen har taget beslutning om at evt. støtte økonomisk op om projekter efter ansøgning. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt 

2. Fremlæggelse af årets regnskab 

Kassereren gennemgik det revisorgodkendte regnskab, der med en overskud på ca. 17.000 og en samlet 

”formue” på ca. 157.000 blev godkendt. 

3. Indkomne forslag. 

Beboerforening iværksætter en undersøgelse af, i hvilket omfang bosætningen på Endelave er øget med 

afsæt i ændringen af afgang fra Endelave fra 07:00 til 06.30. Altså hvor mange tilflyttere der er kommet 

pga. den tidligere færge. Ved samme lejlighed skal det også undersøges hvor mange der opfatter den 

tidligere afgang som en gene! 

Beboerforeningens bestyrelse vil gerne undersøge ovennævnte i den samlede evaluering af den nuværende 

sejlplan, som udarbejdes i de kommende måneder og skal bruges i forbindelse med en optimering af den 

nuværende sejlplan. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent 100,00/ 75,00 kr. blev enstemmigt vedtaget. 



 

5. Valg  

På valg til bestyrelsen: 

Leif Jørgensen modtager genvalg, Dorte Knudsen modtager genvalg, Danna Borg modtager genvalg og Mike 

Thygesen modtager genvalg. Alle 4 blev genvalgt. 

Den ny bestyrelses konstituerede sig efter generalforsamlingen: 

Formand Leif Jørgensen (medlem af Færgeudvalget) 

Næstformand Jørgen Ulvund (Ø-repræsentant) 

Kasserer Mike Thygesen (medlem af Færgeudvalget) 

Medlem Poul Bækbo 

Medlem Jens Kjær 

Suppleant Danna Borg 

Suppleant Dorte Knudsen 

På valg som revisorer og revisor suppleant: 

Maja Hoe, og Palle Dupont blev genvalgt som revisorer og Monica Birkmose blev genvalgt som 

Revisorsupleant. 

På valg som Ø-repræsentant og suppleanter: 

Jørgen Ulvund blev valgt som Ø-repræsentant – suppleanter blev Pia Winther og Lars Møller. 

På valg som repræsentant og suppleant til landsbyrådet: 

Lars Herlev blev valgt som Repræsentant og Hanne Nyholt som suppleant. 

6. Evt. 

• Sejlplanen blev drøftet og der vil blive forlagt forslag en ændret sejlplan, der i højere grad vil kunne 

tilbyde flere afgang 09:45 – i indeværende år vil enhver ekstra sejltur medføre en sletning af en af 

de bestående. 

EBF blev opfordret til at fokusere på ankomsttidspunktet med morgenfærgen til Snaptun således at 

det oprindelig forslag om at kunne nå på arbejde kl. 08:00 i Horsens kommune kan opfyldes – dvs. 

at ankomsttidspunktet skal være 07.20/25 – kunne evt. Løses med en hurtigere overfart! 

• Bestyrelsen blev opfordret til få adgang til færgedata således at vi kan komme med de rigtige og 

veldokumenterede argumenter til optimering af den nuværende færgedrift, argumentere for 

budgetforbedringer til færgedriften til gavn for øens udvikling og forberede valget af en ny færge. 

Det blev besluttet at EBFs skal facilitere dannelse af en supportgruppe til færgeudvalget bestående 

af Erik Filsø, Thomas Krog, Jacob Eskildsen, Poul Bækbo og Karsten Kragh Hansen.   

I forbindelse med supportgruppens arbejde skal der også arbejdes med en løsning på hvordan flest 

mulige brugere af færgen for bedst mulig tilgang til at komme med deres ønsker 

(spørgeundersøgelse – spørgecafe) om den nuværende fartplan. Ønsker om den nye færges 

kapacitet vil også indgå i dette arbejde. Når supportgruppen er klar med et oplæg, vil der blive 

afholdt et Færgemøde for færgens brugere. Den endelig konklusion vil derefter skulle bruges at 

drøfte muligheden for øgede budgetter til færgedriften. 

• Bestyrelsen blev opfordret til at koncentrere sig få men vigtige fokusområder, der blev nævnt: 

Færgedrift, Turisttryk, Beboerforening for beboere – ikke en turistforening! 



• Årsagen til at der skal betales for færgen i begge retninger er et forsøg på at få løst de mange 

spøgelsesreservationer, der med til at mindske adgangen til Øen i spidsbelastningsperioderne, der 

arbejdes også ændringer for den tidsmæssige sidste frist for afbestillinger. 

• Der blev ytret ønske om handicapadgang til den nye bro på Lynger 

• Der var ønsker om flere skraldespande – især i turistsæsonen, idet det bliver de private husstandes 

affaldsspande der bliver brugt – alternativt – hvordan nudger vi vores besøgende til at passe bedre 

på øen. 

 

 

Referent Mike Thygesen 

 

 

 

 


