
Lystbåde-havnen på
Endelave skudt i sænk- For dyrt.

- Vi har ikke pengene.
- Det kan ikke forren-

te sig.
- Hvor mange turister

kan øen egentiig kiare.
Det var nogle af de meldin-

ger, som et fuldtalligt byråd i
aftes fremkom med, da man
behandlede en plan fra ende-
lavitterne om en udvidelse af
lystbådehavnen med ca. 100
pladser. Et projekt til fire-fem
mill. kr.

Projektet blev da også
"skudt i sænk". Men det skete
i en kanonade af velvilje, løf ter
om at se positivt på nye tiltag
på øen - og med vilje til fra
flere sider at tage en ny vurde-
ring af et mindre forslag om
en havneudvidelse, som

havneudvalget  tidligere har arbej-

det med. Dette, reducerede
forslag, vil betyde 30-40 nye
bådpladser på øen.

Formanden for havneud-
valget, Kurt Nielsen (S), frem-
lagde aktuelle tal for, hvor
mange både der har besøgt
øen i år. Foråret var stille, nok
på grund af det generelt dårli-
ge vejr, og i maj var der 143
lystsejlere mod 191 i samme
måned året før. For juni var
tallene 300/211, mens besøgs-
tallet eksploderede i juli i år
med 966 anløbne både mod
" kun" 478 i juli i fjor.

Men selv det flotte juli-tal
for i år kunne ikke få politi-
kerne til at se blot en rimelig
forretning i at investere fire-
fem mill. kr. i Endelaves havn.

- Endelavitterne må væbne
sig med tålmodighed, og den
ved jeg, ø-boerne er i besiddel-
se af. Dette projekt er for

over-dimensioneret, sagde
borgmester Henning Jensen
(S).

Det samme mente Knud
Nielsen:

- Dette projekt er for stort.
Problemer er også, at vi ikke
kan få støtte til renovering af
den eksisterende havn, men
kun til ny-anlæg, sagde han.

Gorm Flagstad (CD) stillede
spørgsmålet om, hvor mange
turister Endelavbe egentlig er
interesseret i at få, og Jakob
Ravn (Miljølisten) var inde på
noget af det samme, da han
sagde:

- Jeg kan ikke gå ind for pro-
jektet, men det er ud fra en
tankegang om, at der er græ n-
ser for vækst. Hvis der kom-
mer alt for mange turister på
Endelave, så blive øen jo slet
ikke værd at besøge på samme
made som i dag.

Ole Jensen (K):
- Det bedste ved dette for-

slag er, at det er skabt af ende-
lavitterne selv. 966 både i juli
er godt nok mange, og jeg tror
ikke, at der kan sejles mere
over med færgen, end tilfæl-
det har været i år.Skal Ende-
lave have flere turister, må de
selv komme sejlende, sagde
han, men kunne dog alligevel
ikke gå ind for forslaget - af
økonomiske grunde.

- Ikke glemt
Henning Jensen:
- Jeg kan konstatere, at by-

rådet ikke kan støtte forsla-
get, fordi det ikke skønnes at
være rentabelt, men jeg kan
også konkludere, at viljen til
at investere i Endelaves frem-
tid uforstyrret er til stede. Vi
har ikke glemt øen. (hj)
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