
Endelave anmoder om en
sammenlægning med Horsens

Drøftelse på øen i går mellem sognerådet og Horsens byråds kasse- 
og regnskabsudvalg

Horsens Byråds kasse- og regn-
skabsudvalg blev i går transpor-
teret i havnens motorbåd til 
Endelave, hvor byrådsmedlem-
merne på molen blev modtaget af 
øens sogneråd med sognerådsfor-
mand Karl Tang i spidsen. For-
målet med besøget var at for-
handle om Endelaves eventuelle 
sammenslutning med den kom-
mende Horsens storkommune, no-
get som ø-samfundet er stærkt 
interesseret i.

— Da vi i marts havde det store

sammenlægningsmøde I Forsam-
lingsbygningen, ville Endelave ger-
ne have været repræsenteret, men 
på det tidspunkt var 
sejlforbindelsen sådan, at 
sognerådsmedlemmerne ikke 
kunne komme hjem den samme 
dag, oplyser borgmester Ove 
Jensen. Vi aftalte derfor, at der 
på et senere tidspunkt skulle finde 
et møde sted mellem Endelave og 
Horsens, og det skete altså i 
går. Efter ankomsten drak vi kaffe i 
skolen og kørte derefter øen rundt. 
På nordspidsen er man ved at fre-
de et areal på 300 tønder land, hvor 
der ikke må bygges. Endelave er

en dejlig ø med venlige menne-
sker og mange smukke, gamle 
bygninger. Desværre går befolk-
ningstallet stadig tilbage, og der 
bor i dag kun 281 mennesker på 
øen.

Endelaves problemer
Efter rundturen havde vi et møde 

på skolen, hvor Endelaves proble-
mer blev gennemdrøftede. Endelave 
vil gerne sammenlægges med Hor-
sens. Blandt de problemer, man har 
er blandt andet, at øen for at have 
en læge må sørge for statstilskud 
til ham, så han kan oppebære en 
rimelig årsløn, og det samme gæl-
der for en dyrlæge. Eksempelvis 
kan også nævnes, at øen ikke har 
en automekaniker, man får besøg 
af en sådan hver weekend.
Fra Endelave sogneråds side blev 

der givet udtryk for håb om, at ind-
sættelsen af den nye „Ravnsborg" 
vil medføre, at der kommer endnu 
flere turister. I år har der været 
omkring et tusinde. Endelave ser 
også sådan på det, at Horsens ved 
en sammenlægning med Endelave 
kommune kan få et godt, rekreativt 
område. Det er kun de færreste 
horsensianere, der overhovedet har 
været på Endelave. For mit eget 
vedkommende var jeg der sidste 
gang som dreng.

Vil ikke stå alene
De problemer, Endelave har, me-

ner man bedre kan løses gennem 
en sammenlægning med Horsens. I 
Skanderborg amts plan står Ende-
lave stadig opført som storkommu-
ne nr. 14, men øen mener ikke at 
kunne vedblive at stå som en selv-
stændig kommune. Tanken har væ-
ret rejst om Endelaves sammenlæg-
ning med Glud-Skjold, men sogne-
rådet gav udtryk for, at man hel-
lere vil sammen med Horsens.Vi 
kunne naturligvis ikke afgive noget 
løfte om en sammenlægning, men 
lovede at overveje spørgsmålet og 
evt. tage en samtale med 
Kommunalreformkommissionen. 

Møet var kun af orienterende art,  
så får vi se, hvad der videre skal 

ske. P. N.
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