
Referat fra bestyrelsesmøde i Egernsund Borgerforening – 15.03.2016 hos Ib 

Mødte: Tove, Henning, Ib, Poul, Daniel, Lejf. 

Afbud: Niels. 

1. Konstituering af bestyrelsen. 

 Formand: Tove Hagenau 

Næstformand:  Lejf Christensen 

Kasser: Ib Funder-Nielsen 

Sekretær: 

 

2+3. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt referat fra generalforsamlingen. 

 Godkendt  

 

4. Økonomi. 

 Kassebeholdning på 7117,56 kr. 

 

5. Siden sidst 

Henning mener vi skal forsøge at få Sønderborg Kommune til at tage vedligeholdelsen af 

Genforeningsstenen. Det arbejdes der videre med. 

Ib, oplyser at han har fået tegnet en ½ års forsikring på badebroen, så der er lidt penge at 

spare. 

Poul havde en folder med fra Broager lands landsbylau. Egernsund er næsten ikke nævnt. 

Poul tager kontakt til landsbylauet, om vi kan komme mere med i en ny udgave. 

Kunstværket på havnen skal lige repareres, så bliver det afleveret til Sønderborg Kommune, 

som overtager vedligeholdet på Kunstværket. 

 

6. Opfølgning på igangværende projekter. 

 Badebro 

Det er aftalt med Sønderborg kommune at de hæver broen med 10-15 cm. Så broen ikke 

oversvømmes ved alm. højvande.  

 Hejseværk 

 Ikke meget nyt. 

 Velkomstfolder 

Der arbejdes videre med folderen, også med lidt inspiration fra folderen fra Broagerland 

Landsbylau  

 Havneplads 

 Lejf rykker kommunen. 

 Brovej 

 Lejf rykker kommunen. 

 Navne på pladser ved vandet i Egernsund 

 Skiltet på havnepladsen skal ændres. Ib kontakter Sønderborg Kommune. 

 Planstrategi 

Er vedtaget af byrådet. Projektet er lidt forsinket, men der kommer et borgermøde i 

Egernsund 



7. Opfølgning på Generalforsamling 

 Ingen kommentarer 

 

8. Opfølgning på Sankt Hans 

 Salg af øl, vand og pølser foretages af DGSE. 

Brandværnet står for Sankt Hans bålet (samt slukning). 

Borgerforeningen sørger for båltaler (Henning snakker med vores borgmester) 

Tove snakker med børnehaven om at lave en heks til bålet. 

Henning sørger for en talerstol. 

Tove snakker med Torben (DGSE), om de medbringer højtalersystem. 

  

9. Maleriudstilling i påsken 

 Se vedhæftet referat omkring maleriudstillingen. 

 Det er aftalt at Niels holder velkomsttalen ved åbningen af udstillingen. 

 Henning arbejder med at lave et system, så malerierne kan hænges op. 

 Daniel kontakter pressen omkring udstillingen. 

  

10. Projekt ren by 

 Søndag, den 17. april kl. 10-12 med efterfølgende grillpølser på DGSE. 

 Poul står for arrangementet den 17. april, da Ib er forhindret. 

Leif kontakter kommune m.m. for levering af affaldssække og handsker, afhentning af affald 

 og sponsorering af pølser m.m.  

  

11. Stof til EKIF bladet. 

 Maleriudstillingen, og Sankt Hans arrangement.  

 

12. Evt. 

 Henning tager gerne en tur rundt i byen for at se om vi kan få flere medlemmer. 

 Er det en ide at belønne ”beboer der laver nogle pæne ting i byen”? 

 

13 Næste møde. 

 Er hos Lejf den 3/5 2016, hvis han er hjemme. 

 

Lejf Christensen 


