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 Rettet : Referat fra Borgerforeningens bestyrelsesmøde d. 22.oktober 2018. 
 
Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2. Økonomi. 
Ib oplyste, at der er 20 restancer. To nye medlemmer evt. 2 yderligere. 
Hejseværkets økonomi: Saldo 33.297 kr. Forslag om at der under hejseværket etableres en fast 
belægning af granit eller lignende blev vedtaget. Henning forespørger Søren Hansen om et forslag 
med tilhørende tilbud. 
Jubilæumskontoen: Arbejdsgruppen arbejder med forslag til opsætning af en pylon eller evt. 
anskaffelse af et festtelt til kommende arrangementer,  eller andet der kan anskaffes for  
overskuddet. Arbejdsgruppen afholder en afslutning for gruppens medlemmer.     
 
Ad 3. Siden sidst. 
Henning vedligeholder området omkring mindestenen. 
Badebroen er inddraget af det ”faste” hold. Der må påregnes en totalrenovering inden næste 
sæson, såfremt vi ikke får bevilliget de søgte fondsmidler til et helt nyt broanlæg. 
Niels sammensætter ansøgning til kommunen om bevilling af en totalrenovering af 
badebrosfundamentet. 
Stranden ved Lågmaj: Der udfærdiges et brev til de grundejere, der har ejendomsret til arealet ved  
stranden,  indeholdende anmodning om accept til renovering af strandarealet i form af 
begrænsning/minimering af siv-bevoksningsområdet, der i de senere år er tiltaget meget. 
Sagen tages op på næste møde.    
 
Ad 4 Opfølgning på igangværende aktiviteter: 
Niels redegjorde for sagen vedr. statistik for uheld på Brovej. Niels orienterer, når der foreligger 
konkret i sagen. 
Er der mindre trafik på Brovej efter motorvejens åbning ? Delte meninger, men sagen undersøges.   
 
Ad  5 Kommunens borgermøde vedr. brovejsprojektet. 
Der afholdes borgermøde d. 26 november fra kl. 17.00 til 19.00 på Den gl. Skole. 
Kommunen står for arrangementet. Daniel tager notat/referat  fra mødet. 
 
Ad 6 . Juletræsfesten. 
Juletræsfesten afholdes lørdag d. 8. december. 
Annonce i EKIF bladet. Vi bidrager med 3.000 kr. Tove arbejder videre med planlægning af 
arrangementet. 
 
Ad 7. Badebroen /ansøgning om midler. 
Intet nyt. Se i øvrigt under punkt 3. 
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ad 8. Generalforsmling. 
Afholdes tirsdag d. 19. feb. 2019.  Ib udarbejder dagsorden. Indrykkes i EKIF bladet. 

 
ad 9 Annoncering i EKIF-bladet. 
Juletræsfest d. 8.12 .2018. 
 ” Åben Skole” d. onsdag d. 30. jan. 2019. Henning har et emne til indleder,  som undersøges. 
Melder tilbage, evt. inden annonceringen. 
Borgermødet d. 26. november kl. 17.00. 
 
Ad 9 Eventuelt . 
Ankeret efterses af Henning. 
Juletræ til havnepladsen er fundet. Ib står for opsætning m.m.   
 
ad 11 Næste møde. 
Der afholdes et ekstraordinært møde mandag d. 4.12 kl . 20.00 med opfølgning på borgermødet 
vedr. Brovejs -projektet. 
Daniels notat fremsendes til bestyrelsen inden mødet. 
 
Næste ordinære møde afholdes  mandag d. 4.2. 2019 kl. 19.00 
 
Niels Mortensen 
 Rettet : 25.10.2018 
 
 
 
 
 


