
Referat fra bestyrelsesmøde i Egernsund Borgerforening - 16. november 

2016 hos Niels. 
 

Mødte: Tove, Ib, Niels, Daniel, Poul og Henning. 

Afbud: Lejf. 

1.  Godkendelse af referat: 
Referatet fra 6.9.2016 godkendt - med en bemærkning om at Juletræsfesten er den 10. dec. 

2. Siden sidst:  
Kommunen har overtaget vedligeholdelsen af Skulpturen på Havnepladsen og reserve stenene er 

afleveret til Kommunen. Carl Matzen har fået et par flasker vin - for opbevaringen af disse i 15 år. 

Poul nævnte den ujævne asfalt efter fjernvarmen er kommet til Egernsund.  

Daniel nævnte lastbilerne, der ikke kunne finde vej til Teglværket - faktisk står der et skilt - der viser 

vejen.  

Forslag om en snak med Teknisk Forvaltning - Daniel snakker med Lejf om - hvad gør vi ?. 

3. Økonomi: Kassebeholdning på kr. 13.154,79. 62 medlemmer har ikke betalt - heraf 12 der 

ikke har betalt i 2 år - så de slettes. De resterende 50, der er i restance får en opkrævning på kr. 

100,00 i 2017 - gældende for 2016 og 2017. 

4. Opfølgning på igangværende aktiviteter: 
Hejseværk - intet nyt - meget lidt. 

Velkomstfolder - intet nyt 

 Brovej  - intet nyt 

 Planstrategi - intet nyt. 

5. Juletræsfest: 
Sker den 10. dec. fra kl. 14 -16. 

Henning sørger for at juletræet har fået en fod på. 

Julemanden og musikken er på plads. 

Kl. 10.00 er der mødetid i Hallen til opstilling af borde og bænke - pyntning af juletræet m.m. 

Daniel, Ib og Lejf kommer og tager konen/ægtefællen med. 

Vi vedtog at Borgerforeningen fremover betaler kr. 3.000,00 til arrangementet - så slipper Tove for 

at gå tiggergang. 

6. Generalforsamlingen - den 21. februar 2017. 
Lokalet er bestilt - Vi spenderer øl/vand til de fremmødte. 

Ib sørger for annonce i Gråsten Avis - jfr. vedtægterne. 

Tove kontakter Lotte til at dirigere forsamlingen. 

Henning, Tove, Lejf og Niels er på valg - samtlige er villige til genvalg. 

7. Henvendelse fra Pensionistforeningen: 
De har planer om at åbne en IT Cafe i DGS's lokaler. Vi er meget positive - god ide - Tove giver Kaj 

Andersen besked - for eventuelt at høre nærmere om projektet. Vi mente nok, der var medlemmer, 

der kunne give en hånd med - hvis det blev nødvendigt. Vi afventer - og ser - hvad der sker - og 

hvor meget vi skal involveres. 



8. Stof til EKIF bladet: 
Vi har møde igen, den 18. januar 2017 - hvor punktet drøftes igen. 

9. Eventuelt: 
På sidste møde nævnte Tove en henvendelse fra Egernsund Brolaug om - hvem der var ansvarlig  

for rengøring af toiletterne. Vi afventer svar fra kommunen. 

Juletræet til Havnepladsen er sponseret af Viggo Matthiesen - Stjerneforeningen sørger for 

plantningen af træet på Havnepladsen. Borgerforeningen sponserer en omgang øl til hjælperne.  

Har vi styr på diverse referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling ?. Ib, der har siddet 

længst i bestyrelsen - siden 1985 - undersøger dette og vender tilbage med resultatet - så vi 

eventuelt kan få disse afleveret til Lokalarkivet - hvor der allerede ligger en del. 

Åben skole - torsdag, den 26. januar kl. 19.00 - Henning havde to emner - og flere i ærmet - men 

hvem ? Borgerforeningen betaler spisning, kaffe og vin til bestyrelsen og suppleanterne - med 

ægtefæller/påhæng. Bestik skal I selv medbringe. 

10. Næste møde: 
Er hos Tove på Kystvej den 18. januar 2017 - klokken 19.00. 

 

Da Lejf var forhindret - er referatet udfærdiget af Ib 

 

 

 

 

  


