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Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 6. Juni 2021 kl. 11.15 
 

 

 

Deltagere:  
 Maja S. Hoe, formand  

 Dorte Knudsen, kasserer  

 Kiss Nøhr Jensen, sekretær  

 Claus Hagstrøm Hansen, Biblioteksleder (via mobil) 

 Birthe Knudsen, Horsens byråd 

 Ib Elgaard, Gæst 

 Bente Skovgaard Rasmussen, Gæst  

  
 

Fraværende: 

 Desiree B. Hougesen næstformand 

 Kim Holm Pedersen, Beboerforeningen  

 Marianne Brodersen, Endelave Kro  

 Carsten Jørgensen, Gæst 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet.  

2. Godkendelse af mødereferat fra bestyrlsesmødet den 11. November 2020.  

3. Corona situationen 

4. Status på ”Referater” 

5. Status på økonomi 

6. Status på lokaler – herunder brev fra Keramikgruppen 

7. Status på prøvelejligheden 

8. Status på vedligehold/rengøring 

9. Status på shelters og bålhytten 

10. Status på Biblioteket 

11. Generalforsamling 

12. Eventuelt 

13. Næste bestyrelsesmøde 
 

Referat 
 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for mødet 

Der er ændret i overskrifer på dagsorden pga nogle punkter der er lagt sammen. Dagsorden er 

herefter godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af mødereferat fra fra bestyrelsesmødet den 11. November 2020 

Der var intet at bemærke, referatet er herefter godkendt. 

 

Ad 3) Corona situationen 

Vi har, ud fra bedste overbevisning, fulgt de skiftende retningslinjer for corona regler/krav, som 

faktisk kan være svære at tolke. 

 

Ad 4) Status på Referater 

Punktet Referater, på Endelave skoles hjemmeside, er godkendt.  

Kiss fortsætter vedligeholdelsen af hjemmesiden. 
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Ad 5) Status på økonomi 

Dorthe har set på borde og stole, svarende til dem vi har i Gymnastiksalen. Der er enighed om valg af 

møblemant, og at Dorthe fortsætter med et indkøb. 

Foreningens økonomi er p.t. Tdk 219. 

Lån fra Novo Nordisk på Tdk 200 er tilbagebetalt af HK 

Stadig mange aflysninger fra skoler, til leje af shelters, pga corona. Til gengæld er der stor 

efterspørgsel fra vandrer og andre interesserede til Kanino. 

 

Ad 6) Status på lokaler 

Keramikgruppen (lergruppen) kan med fordel flytte til omklædningsrummet. Gener ved lerarbejdet 

kan blive løst, idet gulvet kan vaskes og fodtøj kan skylles. Maja kontakter Lotte Kronborg hvordan 

ændringer kan udføres. Ib tager kontakt til Carsten (Benjamin) ang ny installation til formålet. 

 

Der er efter sigende nogle få der bruger omklædningsrummet. Det undersøges, om en omklædning i 

stedet kan foregå i bruserummet. Dorthe står parat til at indkøbe nødvendige bænke og evt. 

knagerækker til bruserummet. 

Om nødvendigt vil det blive drøftet med de aktive i Gymnastiksalen, hvorledes denne omklædning 

kan gøres hjemmefra eller et andet sted på skolen. 

 

Efter en forespørgsel fra et bestyrelsesmedlem, om ikke det er på tide at skolens lokaler får nye 

navne (i stedet for f.eks. ”gammel musiklokale”), og at navnene fremgår af skiltning på de tilhørende 

døre. Alle synes det er en god idé, og det blev vedtaget at Bente, Kiss og Maja klarer opgaven med at 

finde navne, evt. relaterende til Endelaves natur, og efterfølgende indkøb af skilte med 

indgravering/påskrifter af navne. 

 

Ad 7) Status på prøvelejligheden 
Ib har fremsendt en opdatering fra sidste statusmøde i Balance Danmark. Brevet er vedlagt til 

bestyrelsesmødet i dag, og vil blive vedlagt mødereferatet på Skolens hjemmeside. 

 

Den 20. Juni lukkes lejligheden, idet der pt ikke er flere som har søgt om at leje boligen i 2021. 

Ib havde derfor et spørgsmål, stillet af lejlighedens tidligere beboere Ida og Per fra Holbæk, om der 

kan gives dispensation til en udvidelse af deres lejemål, indtil andre forespørgsler indløber.  

Ida og Per søger lejlighed, fordi de ønsker gerne at bosætte sig på øen om muligt, men desværre 

indtil videre uden held.  

Bestyrelsen var alle enige om at give denne dispensation indtil andre forespørgsler indløber. 

Ib orienterer Ida og Per fra Holbæk. 

 

Ad 8) Status på rengøring/vedligehold 

Dorthe har bestilt rengøringsrekvisitter og midler, som er betalt via skolens økonomi, og derfor er 

skolens ejendom. 

 

Birgit Martinsen har fået rengøringsjobbet på skolegårdens toiletter frem til omkring September 2021. 

Birgit vil ikke blive aflønnet via Skolens økonomi, men sikkert samme sted fra som Havnens 

rengøringspersonale bliver aflønnet. 

 

Der mangler skiltning på skolegårdens toiletter. Maja kontakter Horsens kommune med skiltning på 

toiletternes døre. 

 

Den 20. Maj 2021 blev der udført en oprydning på skolens udenoms arealer som blomsterkummer, 

Bålhyttens skab med gennemgang af alt tilhørende grej til bålhytten, og garagerum med legeudstyr 

m.m. 

 

 

 

Ad 9) Status på shelters og bålhytten 
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Bålhytten er nu i en sådan stand, at den trygt kan anvendes af børn ifølge med voksne. Dagen efter 

dette møde, skulle brandmyndighederne tilse skolen (dog ikke som noget nyt. Det bliver gjort 1 gang 

årligt), men i skrivende stund er resultatet ikke indløbet. Bestyrelsen forventer dog at alt bliver 

godkendt. 

 

Hvad angår ændringen på den eksisterende tavle under afsnit BÅL, som Kiss skulle udføre jvf et 

tidligere referat, bliver nu udført af Ib efter anvisning af pålydende fra referatet : 

”Bålet skal være HELT slukket inden stedet forlades – uanset om man er på tur på øen, eller det er i 

forbindelse med hjemrejse” 

Kiss har ikke det anvendte program, hvorfor Ib tilbød at udføre ændringen, som vil ske en af de 

nærmeste dage. 

 

Ad 10) Status på Biblioteket 

Opdatering fra Claus Hagstrøm Hansen : 

Biblioteket er nu igen døgnåbent med selvbetjening 
Linda, vores filialansvarlig kommer løbende og laver nye aktuelle udstillinger 
Igen i år ”Krimisommer” i samarbejde med Kroen 
Nu udlånscomputer er på vej 
Ny publikums-computer i test 
Printer ikke muligt for næverende pga. kommunal it-sikkerhed 

 

Ad 11) Generalforsamling 2022 

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde – se Ad 13 
 

Ad 12) Eventuelt 

Birthe Flyttet til afsnit A3 

Dorthe Forslag til gennemgang på næste bestyrelsesmøde – Ændring af konstellation i Skolens 

bestyrelse, som evt skal omkring HK for godkendelse/orientering. Se Skolens vedtægter §10 hvordan 

vi skal forholde os til en sådan ændring. 

Maja Intet 

Ib Intet 

Kiss Blot til orientering – Krolfbane etableret på Sportspladsens sydlige ende. Køller og Kugler mm 

forefindes i lagerrum (tidligere toiletrum) i højre indkørsel til skolegården. 

Bente spørger Marianne hvorvidt de ekstra borde og stole til krostuen kan flyttes tilbage til Kroen. 

Claus Intet 

 

Ad 13) Næste bestyrelsesmøde afholdes  20210905 kl 11:15 i Biblioteket 

 

 

 

2021.0608 Referent Kiss Nøhr Jensen 


