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d. 09.05. og 15.05. 2018 

 

 

            Referat fra  bestyrelsesmøde i Egernsund Borgerforening, 

                               afholdt mandag d. 07. maj 2018. 
 

Alle deltog. 

 

DAGSORDEN: 

 

ad pkt . 1   Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 

 

ad pkt . 2 Økonomi 

190 medlemmer. Forsikring af badebroen er foretaget. Pris hos Almindelig Brand 1279 kr. 

ad pkt.  3 Siden sidst 

Orientering omkring nyt lokalplanforslag for området ”Grønland”. 

Plakat om brofesten blev præsenteret. 

Badebroen: Kommunen har lovet rep. ( pæle m.m.)  i uge 20. Det faste hold monterer bropladerne 

onsdag d. 23 maj. Der tages foto af Ib, som sendes til Daniel til offentliggørelse på facebook. 

Tidligere indgået aftale med kommunen findes frem. 

Renovering af strandområdet søges udført, så bredden på stranden bliver større. Daniel arbejder 

med sagen. 

Der søges midler i Nodeafonden til en ny badebro. Nodeafonden har midler til kystprojekter.  Sagen 

om en ny badebro ud fra sommerhusområdet menes afsluttet med et negativt resultat. Lejf arbejder 

videre med sagen. 

Kommunalt informationsmøde d. 8.maj vedr. tilskudsmuligheder afholdes på Sønderborghus. Lejf 

deltager. 

ad pkt.  4 Opfølgning af igangværende aktiviteter 

Brovejsagen: ”Vejudvalget”  afholder møde med kommunale repræsentanter d. 23. maj omkring et 

skitseforslag. 

Hejseværket: Henning orienterede om det flotte resultet, og placering. 

ad pkt.  5 Opfølgning på borgermødet vedr. udviklingsrådet. 

Møde d. 18. april med et godt fremmøde, ca. 50 deltagere. Mange forslag til aktiviteter og udvikling 

kom frem. Fin presseomtale. 

Flot arbejde af Lejf. Også det financielle blev godt belyst af Sydbank.   

Lejf udarbejder forslag til en vedtægt for udviklingsrådet. 
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ad pkt.  6 Brofesten/Skt. Hans. 

Sildejass: Hjælp ved arrangementet : Tove, Daniel, Poul,Ib og måske Lis. Møde kl. 10.45. 

Alle 400 billetter til festen solgt. Der søges plads til ekstra 16 ekstra deltagere. 

Inviterede gæster: Prinsesse Bennedikte, Borgmesteren og Kleinschmidt. Tove holder tale incl. tak 

til sponsorerne for tilskud til hejseværket og ledsager gæsterne under arrangementet. 

Sponsorene indbydes til et traktement med champagne og kransekage. Bestyrelse deltager. Sted og 

tidspunkt aftales med arbejdsgruppen. Henning havde udarbejdet en fin invitation. 

Opsætning af skilt med historie, foto og navne på sponsore i stål eller andet ikke forgængeligt 

matriale. Henning, Ib og Poul arbejder videre med sagen. 

Der udarbejdes et samlet regnskab, indeholdende skønnet udgift til vedligeholdelse af hejseværket. 

Om ønsket kan regnskabet  tilstilles sponsorerne. 

Aftenarrangementet: Poul orienterede om bålplaner m.m. Der søges kor til hjælp ved afsyngning af 

midsommer-visen. Tove og Niels arbejder videre med sagen. 

Tilskuddet fra kommunen skulle være på plads ifølge Daniel. 

Forslag til båltalere: Karl Matzen ( Henning ),  Helmuth Chistensen, ( Henning ) Bent Gunnesen, 

( Tove ) Henry Godt ( Tove ). 

ad pkt.   7  Evaluering af projekt Ren By. 

Et fint fremmøde ca. 20 deltagere. Der blev opsamlet meget affald, bla. 6 bildæk. 

Grundejerforeninger spørges om deltagelse næste år. Der søges flere stænger og poser. 

Ib skriver lidt i bladet. 

ad pkt.  8 Indkommet forslag fra Henning. 

En repræsentant fra hver af sponsorerne indbydes til festen. Enighed om at invitere jf. punkt 6.   

ad pkt. 9  Annoncering i EKIF- bladet. 

Der skrives om brofesten. Afgøres på næste møde. 

Lejf skriver om udviklingsrådet og stiftende generalforsamling. 

ad pkt.  10 Eventuelt 

Tove orienterede fra Gråsten Kunstråd om ikke godkendte midler. 

ad pkt. 11     Ny mødedato. 

Afholdes mandag d. 4. juni kl. 19.00 

Niels 

d. 15. 05.18   

   

 

                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


