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Rettet ; referat fra Borgerforeningens bestyrelsesmøde d. 5. sep 2017. 
 
Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2. Økonomi. 
Ib oplyste,  at kassebeholdning pr. dato er 14.438,81 kr. 
Der er p.t. 194 medlemmer. 
36 har ikke betalt. 
2 er slettet. 
En udmeldelse. 
 
Ad 3. Siden sidst. 
Tove præsenterede et fint eksempel på et kort i A 4 format. 
Badebroen: Badesæsonen har ikke været for god. Kommunal strandrensning en gang. 
Tove havde fået et forslag til,  at der foretages renovering af strandbevoksningen. Eninghed om , at 
bevoksningen ikke er til gene for strandgæsterne, og giver en god afgrænsning til vejen. 
Sagen om Brovej: Møde aftalt med Lars Overgaard fra kommunen d. 14. sep. kl. 16.00 i DGS lokaler 
med udvalget : Daniel, Gerhard og Niels. 
Mindestenen: Daniel overtager, i første omgang vedligeholdelse af området efter Henning. På et 
senere tidspunkt rettes evt. en henvendelse til kommunen om at overtage forpligtigelserne. 
 
Ad 4 Opfølgning på igangværende aktiviteter: 
De indrammede kort  opsættes i henhold til det på sidste møde aftalte. 
Monteringsarbejdet udføres af Poul og Henning. 
P-pladser på havne fungerer ok. 
Sagen om Brovej jf. punkt 3. 
 
Ad  5 Evaluering af Skt. Hans arrangementet. 
Et fint arrangement med ca. 75 deltagere. 
 
Ad 6 .Opfølgning på operation hejseværk. 
Henning omtalte de førte forhandlinger om tilskud med ledelsen af de to teglværker. 
Sagen gentages op på næste møde. 
NB: det ville være fint med en evt. løsning inden brofest i 2018. 
 
Ad 7. Brofest 2018. 
Der nedsættes et brofestudvalg beståendde af relevante foreninger og brandværnet. 
Borgerforeningen er ”tovholder”. 
Brofesten søges afholdt d. 21. juni 2018. 
Poul og Daniel er ”udfarende” og kontakter Teddy, som har mange kontaktflader i byen. 
Sagen genoptages på det kommende møde. 



ad 8. Valgmøde. 
Vælgermødet afholdes tirsdag d. 14. november. 
Flemming Nielsen har tilbudt at være dirigent og ordstyrer. Vi siger stor tak ! 
Temaet bliver ” Det sker om en uge”. 
Henning oplyste,  at han havde været i kontakt med 12 foreningsformænd. 
Henning  følger op på de enkelte patiers indledere. 
Tovholdere for arrangemenet: Henning og Flemming. 
 
Oplæg til program: 
Arrrangementet afvikles fra 19. 30 til 22.00. 
Skilt ved indgang. 
Velkomst ved Tove. 
Stoleopsætning i som i et auditorium. 
3 minutters taletid til hver hvert parti – indleder. 
Mulighed for køb af øl og vand ved indgang, ingen kaffe. 
Ingen planlagt pause. Evt. lille pause afgøres af ordstyreren. 
Efter den indledende runde, spørgsmål fra salen. 
Kort afslutning fra partiernes indledere. 
Annoncering: 
Gråsten Ugeavis: Annonce er betalt ( Henning). 
Oplæg på facebook. 
Pressemeddelelse og indlæg i EKIF- bladet. Deadline d. 28. oktober.  ( Daniel- Ib). 
 
Ad 9. Stof til EKI-bladet. 
Se punkt 8 . 
Juletræsfest d. 9. december kl. 14.00. Annoncering ved Tove. Det praktiske ved Hening og Ib. 
Åben skole: Afholdes d. 25. januar 2018 kl. 19.00. 
Hattesen forslås som taler, afholdes fra kl. 20.00. ( Ib og Daniel ) 
 
Ad  11. Eventuelt. 
Intet at bemærke. 
 
Ad 12 Nyt møde 
Næste møde afholdes mandag d. 30. oktober kl.19.00 i DGS`s lokaler. 
 
Niels Mortensen 
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