
Referat af Endelave Beboerforenings bestyrelsesmøde 19.03.2022 

 
Deltagere: Leif Jørgensen, Jørgen Ulvund, Poul Bækbo, Danna Borg, Dorte Knudsen og Mike Thygesen. 

 
 

1. Ansvarsområder i bestyrelsen 
2. Håndtering af hegnsproblematikken – kommunikation med lodsejer 
3. Mails til EBF – hvem, hvordan, opfølgning. 
4. Turistmøde d 27/3 
5. Øen som hjertesikker zone 
6. Færgeforespørgsler – kvartalskort – månedskort – klippekort mm. 
7. NY færge – opfølgning på første møde med supportgruppen  
8. Strandoprydning? 
9. Høring vedr. Natura2000 ? 
10. Ansøgning til Nordea-fonden (infomøder) 
11. Evt. 

 
Ad. 1. 
  
Jens Kjær har meddelt bestyrelsen at han udtræder af Endelave Beboerforenings bestyrelse og erstattes af 

Danna Borg – Mike kontakter Odinsgården om Jens udtræden! 

Vi takker Jens for han indsats i Endelave beboerforening! 

De øvrige ansvarsområder forbliver uændrede. 

Bosætningsgruppen: Jørgen Ulvund 

Ad.2. 

Mike kontakter HS kommune vedr. hegnsproblematikken - vi har ikke foretaget nogen anmeldelse – men 

som beboerforening er det vores opgave at videregive ønsker, klager mm.  fra Endelave Beboerforenings 

medlemmer – det kan dreje om alt fra hjemmepleje, færgeforhold, planmæssige forhold mm. 

Vi har fået en henvendelse fra en lodsejer, der er utilfreds med vores håndtering, hvilket vi tager meget 

alvorligt og vil forsøge at få dette afklaret i nærmeste fremtid. 

Men vi skal huske på at det er vores opgave at varetage alles interesser og vi tager ikke stilling til disse 

henvendelser men er blot budbringer. En opgave der ofte er vanskelig at håndtere, idet det udefra hurtigt 

kan se ud som om der er Endelave Beboerforenings bestyrelses der fremsætter en klage – det er det ikke! 

Vi viderebringer blot henvendelserne til Horsens kommune! 

Ad.3. 

Vi fortsætter med at den der svarer på indgående mails søger for at alle i bestyrelsen kommer på som cc.: 

Alle har mulig for at svare på spørgsmål der drejer som deres ansvarsområder. 

Ad.4 

Turistmøde 27/3 – Jørgen Ulvund – Danna står for arrangementet – husk kalender – vi skal have synliggjort 

alle arrangementer på mødet.  Kalender – der skal lave en hensigtserklæring om hvad øen vil. Hvordan 

tiltrækker vi investeringer til øen. Kan vi få lavet en SMS-besked der henviser til hvad der er på 

Eventkalenderen. 



 

Ad.5. 

Øen som hjertesikker Zone – Poul Bækbo orienterede og er kontaktperson – Jørgen Ulvund spørger 

regionen 01.04.22. omkring dette! 

Ad.6. 

Vi skal have lavet en undersøgelse af rabattilbud der benyttet af andre øer for at få den bedst mulige 

inspiration til en bedre løsning end de nuværende kvartalskort! 

Vi skal have undersøgt muligheden for at fremme flerdagsturismen, især i skuldersæsonen så vi får skabt 

flere overnatninger og omsætning til erhvervslivet på Endelave,  

 

Ad.7. 

Færgemøde - Forslag til brainstorm sammen med besætningen! – vi inviterer! 

Tilskud – statsstøtte til 2 ting – tages med på mødet! Jørgen Ulvund kontakter Dorte Winter vedr. 

færgetilskud.  

Forundersøgelse – færgen – hvor langt er vi? – Færgeledelsen spørges ved næste dialogmøde. 

Temadag (Ny færge) fastlagt 16.04.22 kl. 15:00 – 17:00 i skolens gymnastiksal 

Vi skal have præmisserne fastlagt der skal tages kontakt til færgesekretariatet (Poul Bækbo)  

Jørgen Ulvund kontakter SaDS (småøernes færgeselskab) for at høre om fakta færger – hvilke øer tumler 

med nye færger i øjeblikket! 

Ad.8.  

Vi mangler en tovholder til strandrensningen – Hanne Nyholt kontakter Jens Olsen - vil han stå for det 

praktiske? – det håber vi! 

Ad.9.  

Danna laver oplæg til høring vedr. Natura 2000 

Ad.10 

Poul orienterede om mulighederne og deltager i et infomøde – vi hører nærmere! 

Ansøgning til Nordea-fonden 4 temaer – ude i det fri – lyst til at deltage fællesskab/foreningsliv – Børn og 

unge, godt på vej! – Liv i det lokale!  

Ad.11 

Retningsledninger vedr. Forsøgs-Ø – Jørgen Ulvund kontakter SaDS!  

Vi skal have møde landsbyrådet 24.03.22 – 2 ansøgninger fra Endelave Buer til Aktiv Ø – Renovering af 

fugletårnet. Seminar på Borre Knob 6/7 maj 2022.  

Møde 27.05.22 kl. 10:00 Mike har kontaktet Gitte Havsager Jørgen har kontaktet Birgitte 10:30 – fysisk 

beskeds service – Vi oplever at vores informationer ikke når ud til alle( elelr at de glemmer dem)– Alt efter 



situationen bruger vi FB, nyhedsmails, pælene – vi talte om at oprette en SMSkæde, der kunne bruges osm 

reminder til de arrangementer der afholdes på øen – Tages op på næste møde! 

Ressourcekorps – hvem kan hjælpe med opgaver – liste over ressourcepersoner på øen! 

Hvordan går det med infoskærmen i venterummet? Kan den bruges til at synliggøre alle events! 

Dorte Knudsen undersøger! 

Infoskræm på færgen – hvem styrer hvad der kommer op/ Kan den bruges til at synliggøre alle events? 

Dorte Knudsen undersøger 

Næste møde 27.05.22 10:00 

 

Referent Mike Thygesen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


