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Kære lodsejer med jord ud til vandet, langs 21 km Kanino-ruten 

Invitation til møde om Kaninoen i 

Skolens Gymnastiksal den 24. april 2021, kl. 20.00 

                                              

Der serveres kaffe, kage og øl/vand 

Endelave er blevet udnævnt til årets ø pga. hele aktiv-ø arbejdet, som en måde at løfte øen 
på. Vi er stolte over, at så mange har fået øje på Aktiv Ø, Kaninoen og Endelave. Det 
skaber synlighed og dermed turisme, bedre passagertal på færgen, og det øger 
sandsynligheden for nye tilflyttere.  

Horsens Kommunes Naturafdeling har også fået øje på os, og kommunen investerer i nye 
skilte m.v.  

Men de mange gæster kan også være belastende for jer, der ejer jord ned til vandet og 
Kaninoruten. Vi vil gerne drøfte problemer og muligheder med jer, og hjælpe med at 
mindske de gener, der måtte være, selvom vi godt ved, at vores muligheder for at styre 
øens gæster er begrænsede. 

Vi oplever et godt samarbejde med lodsejere på Endelave, og det vil vi gerne passe på. 

 

Derfor inviterer vi til møde  Tilmeld dig til én fra kaninogruppen nederst! Senest 20. april. 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen v/ Beboerforenings formand Kim Holm Pedersen 
(ordstyrer: Poul Bækbo) 
 

2. Hvad er Kaninoen v/ Birgit Juel Martinsen 
 

3. Horsens brugte kultur og koncerter til at få succes – nu bruger Endelave Aktiv Ø og 
Kaninonen til det samme v/Henning Nørbæk 
 

4. Hvad hører vi fra jer lodsejerne, og hvad har mødet at tilføje v/ Ib Elgaard 
 
Diskussion 
 

5. Hvordan får vi en godt samspil mellem øen og vandrerne (diskussion)  
 

6. Eventuelt 

Vi skriver et referat af mødet, som indgår i Kaninogruppens videre arbejde.  I kan altid 
kontakte os, og Ib Elgaard tager sig i særlig grad af samarbejdet med lodsejerne. 
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Venlig hilsen Kaninogruppen 

 

Birgit Juel Martinsen birgitjm@gmail.com, tlf 2613 7260 

Hanne Døssing hdoessing@gmail.com, tlf 2089 7750 

Poul Bækbo macbirpo@fibermail.dk, tlf 2463 1680 

Ib Elgaard ib.elgaard@lightmail.dk, tlf 2268 3194 

Henning Nørbæk hn@faengslet.dk, tlf 2244 2264 

Niels Aalund nielsaalund@hotmail.com, tlf 2945 1901  

 

 

     
 

    


