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d. 02.11.2017 

 

 

            Referat fra  bestyrelsesmøde i Egernsund Borgerforening, 

                               afholdt mandag d. 30.10. 2017 
 

Alle deltog. 

 

DAGSORDEN: 

 

ad pkt . 1   Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 

 

ad pkt . 2 Økonomi 

Kassebeholdning 14.102 kr. 19 restancer. 

ad pkt.  3 Siden sidst 

Badebroen sikkert inddraget af det ”faste hold”. 

ad pkt.  4 Opfølgning af igangværende aktiviteter 

Brofesten: Intet afgørende nyt. Der arbejdes fortsat på sammensætning af et festudvalg.  Flere ting 

skal på plads: Bla. ansøgning om opsætning af telt, og anden sikkerhedsgodkendelse. 

Orienteringsskilte : Opsættes i henhold til tidligere aftale. 

Åben skole: Ib arrangerer. Hattesen og frue indbydes til spisning. Fortæring: En sønderjysk ret fra 

Det grønne Køkken. 

Brovej: Leif rejser sagen på det planlagte vælgermøde d. 14. nov. 

ad pkt.  5 Møde vedr. Udviklingsråd (referat vedlagt) 

Tove orienterede om sagen i henhold til referatet fra mødet d. 9. oktober. 

Der søges arrangeret et møde med Connie M. Skaurbjerg og repræsentanter fra bla. lokale 

interesseorganisationer. 

Ib, Daniel og Leif arbejder videre med liste over mulige deltagende foreninger, erhvervsdrivende  

m.fl. Indbydelse sendes. 

ad pkt.  6 Hejseværket (se referat fra Niels) 

Henning arbejder med sagen. Der søges fondsmidler som nævnt i referatet fra mødet. 

ad pkt.   7 Valgmøde 

Alt forarbejder incl. annoncering på plads. Stole og podieopsætning udføres ved Henning 

som ”tovholder”. Kontakter med hensyn til assistance. 
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ad pkt.   8 Henvendelse fra kommunen vedr. velkomstfolder ( der henvises til mail 

udsendt d. 20.10.) 

Tove udarbejder oplæg, der sendes rundt til orientering og kommentarer fra bestyrelsens 

medlemmer, inden fremsendelse. 

ad pkt.  9 Juletræsfest/juletræ på havnen 

Juletræ på havnen: Daniel og Ib arbejder videre med sagen, De sørger for det praktiske og 

økonomiske. Tændes d. 24. november. 

Juletræsfest d. 9. december : Poul har tilbudt sig som julemand. Der mangler julemandsudstyr. 

ad pkt. 10  Henvendelse fra borger vedr. buskørsel. 

De store nye busser larmer og køre for stærkt. Der rettes en henvenddelse til trafikselskabet 

omkring problemerne. 

ad pkt.  11  Eventuelt 

Der afholdes generalforsamling d. 27. feb. 2018. Ib udarbejder forslag til dagsorden. Annonce i 

Gråsten Avis. 

Debat omkring tilknytning til enten Broager eller Gråsten Forum. Gråsten og Nordborg er udvalgte 

centerbyer. 

ad pkt. 12      Ny mødedato. 

Afholdes mandag . 15. jan. 2018.  

 

Niels 

d. 02.11.2017    

   

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


