
Side 1 af 2 
Egernsund d. 24.02.2017 

Egernsund Borgerforening. 

 
Generalforsamling  afholdt  tirsdag d. 21. feb. 2017 i DGSs` lokaler på Den Gamle Skole. 

 
Deltagere 15,  incl. bestyrelse 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 
 
Ad 1: Valg af dirigent. 
Poul Rasmussen blev valgt. 
 
Ad 2: Beretning ved formand Tove Hagenau. 
Afholdt maleriudstilling en dag i pinsen. 5 bestyrelsesmøder. ”Ren by” d. 17 april med kun 8 
deltagere. Sidste år 45 deltagere. I år afholdes ”Ren by” d. 2. april. Sct. Hans blev en succes med 
tale af borgmester Erik Lauritsen. Juletræsfest med ca. 65 børn blev ligeledes en succes. Afholdes i 
år 2. lørdag i december. 
Opmaling af p-pladser på havnepladsen fungerer nu fint. Kunstværket udført af Martin Quist er  
renoveret af Ib og Viggo Andersen. Herefter overdarget til Kunstfonden. 
Badebroen blev hævet så den ikke så tit bliver oversvømmet. Aft værn malet langs Strandvej. 
Vedr. maleriudstillingen: En stor succes med ca. 200 besøgende. Tak til Henning og Niels for det 
praktisk arbejde og tale. Måske en gentagelse i 2018, dog ikke endeligt besluttet. Med 
pensionistforeningen som initertivtager er der oprettet et IT-værksted. Har fået en god start med 
fire til fem deltagere. 
Ingen bemærkninger til beretningen. 
 
Ad 3: Fremlæggelse af regnskab og vedtalgelse af årets kontingent. 
Kassere Ib Funder Nielsen forelagde bestyrelses forslag om uændret kontingent på 50 kr. pr. 
husstand. Blev vedtaget. 
Regnskabet blev gennemgået: Indtægter 10.616,00. Udgifter: 11.934,44. Resultat, - 1.318,44. 
Formue pr. 31.12.2016: 10.104,12. Saldo i Sydbank pr. 31.12.2016 10.140,47 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 4. Valg til bestyrelse: Tove Hagenau, Henning Jürgensen, og Lejf Christensen. 
Alle tre blev genvalgt. 
 
Ad 5. Valg af suppleant: Niels Mortensen. 
Niels blev genvalgt. 
 
Ad 6. Valg af bilagskontrollanter/revisorer: 
 Helmut Christiansen og Joachim Hagenau blev genvalgt. 
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Ad 7. Forslag fra bestyrelsen og foreningens medlemmer. 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad 8. Eventuelt. 
Henning Jürgensen takkede ledelse af DGS for stor hjælp ved maleriudstillingen. 
Torben Mathisen omtalte et udsmykningsudvalg nedsat af Gråsten Forum, herunder om mulige 
relationer til Egernsund – evt. udsmykninger. 
Daniel Staugaard  omtalte Landdistriktsudvalget, hvor aktiviteter i Rinkenæs var blevet godkendt. 
Forslag til oprettelse af et Udviklingsråd, et fælles organ, bestående af forskellige foreninger og 
organisationer i Egernsund ville være forudsætning for at komme i betragtning for støtte til 
aktiviteter i Egernsund. 
I forbindelse med en drøftelse af tidligere plan for ”Udvikling af Egernsund”omtalte Henning 
Jürgensen tidligere fremsendte Gerhard Pawlowski udviklingsplaner for lokalområdet. 
Gerhard Pawlowski spurgte til sagen vedr. 
”Veje og Trafik – Trafiksikring af Egernsundbroen/Brovej ” . 
Formanden oplyste, at der blev arbejdet med sagen. Da Lejf Christensen p.t. arbejdsmæssigt ikke 
kan påtage sig det videre arbejde, har bestyrelsen overdraget ”sagen” til  Daniel Staugaard og Niels 
Mortensen. Enighed på generalforsamlingen om at inddrage Gerhard Pawlowski i arbejdet. Niels 
Mortensen kontakter i første omgang Drifts og Anlægsafdelingen i Kommunen. Det blev oplyst at 
der tidligere var aftalt 600.000 kr. til en forundersøgelse. 
Formanden takkede dirigenten og øvrige deltager.    
    
   Ref. Niels Mortensen.   


