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Referat fra Borgerforeningens bestyrelsesmøde d. 30. maj 2017. 
 
 Afbud fra Leif og Daniel. 
Der blev tilføjet et punkt 8 a : Brofest 2018. 
 
Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2. Økonomi. 
Kun få udgifter siden sidst, så kassebeholdningen er på knap 9.000. 
Medlemshvervning m.m. blev drøftet. Der laves liste over medlemmer der endnu ikke har betalt. 
Disse kontaktes en sidste gang inden evt. sletning.   
 
Ad 3. Siden sidst. 
Tove præsenterede kort med Kort med en APP over området. Plakaten er produceret af Torben 
Vestergaard, Cathrinesminde. Et i A4 og et i A3 format, lamineret. 
Forslås opsat følgende steder: 
På havnepladsen – stor 
Ved genforeningspladsen – lille 
Marine Minde – stor 
Ved stranden – lille 
Ved Grønland – lille ( skal godkendes af naturforvaltningen.) 
Indramning: Tove forespørger om kommunen kan assistere med indramningsmaterialer. Poul tager 
sig af pæle. Opsætningsarbejdet aftales senere. 
Badebroen er opsat. 
Sagen om Brovej: Niels kontakter kommunen ved møde efter sommerferien. 
Klage fra Mogens Jacobsen over parkeringsforhold på havnepladsen. Svar: Vi mener at det i det 
store hele fungerer tilfredsstillede. Må i givet fald henvende sig til kommunen. 
Vedr. presse: Vi vil fortsat meget gerne have Flemming som vores kontaktmand til pressen. Tove 
meddeler ham dette. 
Forslag til afholdelse af et tværpolitisk møde i forbindelse med kommunevalget d. 21 nov. 
Henning kontakter Stephan Kleinschmidt  vedr. forslag til mødedato m.m. 
 
Ad 4 Opfølgning af igangværende aktiviteter: 
Tove omtalte møde”, endnu ingen tilbagemelding. 
Der rykkes for et referat. Velkomstfolder: intet nyt.  Bro Vej: Nævnt under punkt 3 
Ad  5 Skt. Hans arrangementet. 
Det er EKIF der står for salg af pølser. 
Børnehaven laver heks. 
Båltale ved Stephan Kleinschmidt kl. 20.50 
Borde og bænke opsættes af Henning. 
Sange: Trykkes evt. af Leif eller via en kontakt som Tove har. 
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Ad 6 .Evaluering af projekt Ren By. 
En succes. Ca. 25 deltagere. Støtte fra kommunen indgået. Arrangeres også næste år. 
 
Ad 7. Hejseværket. 
Hennings forslag blev godkendt, således at der arrangeres et møde med Hans Heinrich Hansen 
vedr. ansøgning om fondsmidler til gennemførelse af projektet. 
 
Ad 8. Stof til EKI-bladet. 
Intet på nuværende tidspunkt. 
 
Ad  8 a. Brofest 2018   
Forslag om afholdelse af en fest i hallen, men mere stemning for telt på havnepladsen. 
Tidspunkt m.m. drøftedes. Pris for op og nedtagning af telt undersøges. Brandværnet kontaktes om 
assistance. Der forslås nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere lokale 
foreninger. 
Poul deltager fra os. Daniel spørges. Evt. sang ved Broager Egnskor. 
D. 21.06.2018 blev nævnt. Sagen genoptages på næste møde   
 
Ad 9. eventuelt. 
Intet at bemærke. 
 
Ad 10 Nyt møde 
Næste møde d. 5. september kl. 19.00 i DGS`s lokaler. 
 
Niels Mortensen 
 06.06.2017 
 
 
 
 
 


