Egernsund Borgerforening – lidt historie.
Borgerforeningen blev stiftet den 13. februar 1925.
På en ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 1982 blev Borgerforeningen nedlagt. Grunden til det
er gætterier - måske manglende opbakning - manglende interesse fra Egernsunds befolkning – for få
medlemmer -problemer med at få besat ledige stillinger til bestyrelsen (et problem flere foreninger i
Egernsund – p.t. kan nikke genkende til) – eller noget helt andet. Ildsjæle er efterhånden en sjælden vare –
desværre.
Borgerforeningen blev så vækket til live igen på en ordinær generalforsamling den 30. oktober 1985, hvor
følgende blev valgt til den nye bestyrelse – nemlig Bendt Christiansen (daværende skoleinspektør) – Anette
Christiansen, Sonja Johannsen, Åge Kolsbjerg og Ib Funder-Nielsen.
Desværre mangler den sidste håndskrevne protokol – fra 30.10.1985 indtil de seneste referater jeg har fra
den 26. september 1990, hvor Borgerforeningen gik over til maskinskrevne referater. Til dem, der måtte
være interesseret – så ligger der en masse materiale oppe på Broager Lokalarkiv om hvad Egernsund
Borgerforening har været medvirkende til– hvad vi har beskæftiget os med.
Jeg har fundet en tidligere artikel fra FREM bladet fra 1968 – hvor man bl.a. skriver:
Bestyrelsen: formand Anker Hansen, Søvej 2, Sekretær Skibsmægler Christiansen, kasserer Bent Gundesen,
Købmand Chr. Dixen og Victor Klietsch.
”STØT DIN BY” hed et lille hæfte, som Borgerforeningen lod trykke i 1967, her fortalte man byens
indbyggere - hvad Borgerforeningen havde medvirket til i ti år – og det var ikke småting – lad os blot
resumere et par af de væsentlige:
I 1957- toiletter på havnen – I 1958 Præst og præstebolig – kirkegård i Egernsund – I 1960 Gadebelysning i
Egernsund – I 1964 Telefonboks på havnen – I 1965 - Postpakker bringes ud – I 1968 - Egernsund Broen –
Byfest – I 1969 – toiletter på Lågmaj.
På Borgerforeningens foranledning blev der i 1968, for første gang, i forbindelse med Egernsund Broens
indvielse, arrangeret en byfest i samarbejde med Boldklubben FREM og Gråsten Sejlklub – siden er
Egernsund Frivillige Brandværn trådt til i stedet for sejlklubben.
Det bør bemærkes, at Borgerforeningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling og at hvervet
ikke er offentlig ombud, men et ulønnet job, hvor bestyrelsen udelukkende varetager beboernes interesser
(anderledes er det ikke i 2013). Samtidig bør nævnes, at vi har det allerbedste samarbejde med vore valgte
Egernsund-repræsentanter i sognerådet og med sognerådet som helhed, som man gennem skrivelser og
personlige henvendelser gør bekendt med de ønsker, der måtte forekomme vedrørende Egernsund
forhold. Man må stille sig klart, at vore ønsker som regel er forbundet med udgifter for sognet, men trods
dette er de fleste af vore henvendelser til sognerådet dog blevet imødekommet med et positivt resultat (ja
- det var tider, da vi kendte de lokale politikere).

Og Egernsund Borgerforening har stadig mange ting på programmet, som skal løses fremover (har vi stadig)
– alt sammen i borgernes interesser – det er ikke gratis – så hvis De vil hjælpe med til at tingene bliver løst,
da kan De bedst gøre det ved at melde Dem ind i Egernsund Borgerforening (har ikke ændret sig i 2013).
Jeg vil i de kommende numre af FREM bladet forsøge at strikke lidt sammen om hvad Egernsund
Borgerforening har beskæftiget sig med fra 1990 og fremover.
I 1990 renoverede vi arealet ved Genforeningsstenen – Genforeningsstenen blev frisket op og udskiftede
den gamle træ flagstang. Regler for flagning blev drøftet i bestyrelsen – oprindelig var det planen også at
hejse flaget ved jubilæer og runde fødselsdage. Det kunne vi dog ikke styre – vi fik klager – når vi havde
glemt nogen - så det vedtoges alene at flage på Danmarks officielle flagdage – en enkelt undtagelse var vi
dog enige om – nemlig at flage på Asmus’s 25 års jubilæum i FREM – den 27.10.1990.
Renoveringen af Genforeningspladsen var et temmelig stort arbejde – men takket være vores to
pensionerede bestyrelsesmedlemmer Holger Bock og Holger Petersen lykkedes det at få det færdigt til
genindvielsen, der fandt sted den 23. juni..

Muligheden for at lave et fælles antenneanlæg i Egernsund blev drøftet – men Holger Bock fandt ud af, at
det ville koste ca. 9.000 kr. pr. husstand – så det blev lagt i mølposen.
Af andre ting, der blev drøftet var bl.a. lanternefesten – programmet var start fra Havnepladsen – ved
ankomst til Egernsund Skole er der fællesspisning samt forfriskning til børnene. Fællessang – musik og sang
ved Anders Hoff. Videofilm fra Genforeningsarrangementet samt fra Byfesten – Roer til lanterne afleveres i
Børnehaven.
Der var absolut positiv stemning for en fortsættelse af byfesten fremover – dengang var det ”Æ sus i æ
Soungaff” med udnævnelse af årets Neptun
Borgerforeningen indkalder forslag til navn til den nye bebyggelse - det der endte med at blive
Møllegården.
Juletræsfesten den 29. dec. 1990 havde følgende program – kl. 14.00 går Julemanden (Gunnar Petersen)
gennem byen med sine nissebørn. Kl. 14.15 underholdning med sang og musik på ”Færgegården”. Kl. 15.15
Lucia pigerne fra Egernsund Fritidshjem samt juledanse og børnelege. Kl. 16 kommer julemanden med
godteposen (leveret fra Roberts døgnkiosk). Kl. 16.15 musik ved Egernsund Frivillige brandværnsorkester
indtil kl. 17.00 hvor festen slutter. Gunnar havde fået et tilbud på musik – men selv om det var et særtilbud

på kr. 2.000 (normalt 5.000) – så var der i bestyrelsen ikke tilslutning til at ”ofre” så mange penge på musik
– resultatet blev at Chr. Vestergård klarede opgaven til UG – uden honorar. Der blev uddelt 115 godteposer
og samlet var der vel over 200 personer.
På bestyrelsesmødet den 2. jan. 1991 drøftede vi bl.a. den fremtidige annonceringsform. Der var tale om
annoncering i FREM bladet, Den Aktuelle, Braue Tidende samt Jyske Tidende. Der var stor enighed om at
bruge FREM bladet mest muligt – og derudover kun bruge de andre, hvor det rent vedtægtsmæssigt er
nødvendigt – bl.a. for at holde omkostningerne nede.
På generalforsamlingen den 25.2.1991 skete der jfr. referatet bl.a. følgende:
Tunnellen under Brovej er nu meldt færdig. Projektet har omfattet både maling af tunnelen, dekoration,
pålægning af sliske ved nedkørslerne, lysforholdene samt opsætning af bom system. I alle disse forhold har
Borgerforeningen været stærkt engageret. Blot kedeligt med de eksempler på hærværk, der allerede har
fundet sted.
Knud Jens fra Kommunen var inviteret til at fortælle lidt om udsmykning – her kom det frem, at der
muligvis var en udsmykning på Havnepladsen undervejs.
Formue pr. 31.12.1990 var på kr. 5.824,49 efter et underskud på kr. 1.016,60 – som skyldtes udgifterne til
renoveringen af genforeningsarealet m.m.. Der blev spurgt til en udgift på kr. 1.187,00 for afholdt
generalforsamling – Ib svarer – at der ved indkaldelsen var angivet to forskellige tidspunkter – så det var
bl.a. prisen for gratis kaffe til de for tidligt mødte medlemmer – generalforsamlingen blev afholdt på
Færgegården – til orientering.
Referater i Egernsund Borgerforening.
På diverse 5 bestyrelsesmøder i 1991 beskæftigede vi os med bl.a.
Vi har 188 medlemmer - tilbagegang på 11 siden sidste år - så bestyrelsen vedtager selv at klappe et par
gader af, for at hverve nye medlemmer. Vi drøftede at aflægge et besøg hos nye indbyggere. Gunnar
Petersen er ny pedel - og dermed oplukker/aflåser ved Åben Skole.
Vores formand Gunnar Petersen er blevet
kontaktet af postmesteren i Nordborg
vedr. Egernsunds postkontor på grund af
omlægning af driften - der skal findes en
afklaring inden den 1.10.1991. Der
afholdes møde på Færgegården den 4.
april, hvor diverse firmaer også inviteres
med til mødet. Resultatet blev efter en
orientering - at grundet nedgang i
ekspeditioner og på grund af manglende
økonomi blev det oplyst, at man ingen
planer havde om nedlæggelse af
postkontoret, men en ændring af driften

til samdrift med en bestående butik/forretning. Skulle stort set give mere åbningstid - altså ingen
forringelse. Det blev lovet at såfremt den der nu fik tildelt jobbet stoppede, ville man finde en anden
løsning - nedlæggelse var der slet ikke tale om. Billedet viser postkontoret på Skippergade 9 indtil 1971,
hvorefter det flyttede til Sundgade 59.
En del pensionister har henvendt sig vedr. dårlige busforbindelser i weekender.
Salon Lis inviterer os til at være med til at bestemme/komme med emner til den årlige uddeling af et legat
på kr. 1.111,00 - vi svarer positivt.
På diverse 5 - 6 bestyrelsesmøder i 1992 drøfter og vedtager vi bl.a. at give kr. 500,00 til Åben skole, hvor
Johs. Møllehave kommer og holder et foredrag. Vi har støttet indvielsen af Møllegården med kr. 600,00 og
fået en regning fra kommunen på kr. 500,00 for leje af højtalere til indvielse, som vi dog ikke mener skal
betales.
Arbejdsgruppen vedr. udsmykningen på Havnepladsen har fremlagt et projekt til kr. 200.000,00 - hvoraf de
130.000 kr. går til vores lokale kunstner Martin Qvist. Det er Broager lands Kunst- og Kulturfond, der står
for projektet, der forventes at stå færdigt i august 1992.
Der var 300 til juletræsfesten - 145 juleposer udleveret.
Johs. Hansen har tilbudt sig som opkræver af kontingent - besøg til ikke medlemmer.
Bestyrelsen vedtager at suppleanterne inviteres til fremtidige møder - og der forventes ikke at de tropper
op hver gang.
Egernsund folderen koster for 4.000 stk. kr. 8.680,00 - i samme format og farver.
Skrivelsen til Sønderjyllands Trafik om ændret bus adfærd i weekender har båret frugt - bussen holder nu
lidt oftere og vender af og til nu også på Havnepladsen.
Vi har modtaget en skrivelse fra utilfredse beboere vedr. badebroen - videre ekspederes til rette sted Teknisk Forvaltning.
Der var tilsagn fra flere foreninger om at yde et bidrag på kr. 200,00 til underholdningen ved Sct. Hans
arrangementet. Chr. Caspersen, Gammelmark var båltaler.
Vi deltager i årets "Æ sus i æ soungaff" - på pladsen arrangerer vi "kartoffelramningsmesterskab" - Gunnar
leverer maskinen.
Vi gør kommunen opmærksom på at fremtidige BLÅ FLAG evt. hejses i forbindelse med Sct. Hans, samt at vi
får en rimelig frist, hvis vi skal stå for hurlumhejet. Vi sponserede øl og vand - kr. 192,00 ved hejsning af BLÅ
FLAG. Dengang foregik Sct. Hans ved Lågmaj.
Der afholdes lanternefest - Ib bestiller 50 roer hos Gunnar Nissen. Vi vedtager at kaffe og kage er gratis og
kun opkræve for overdreven drikkeri - blev ikke nødvendigt - udgift til Brugsen kr. 400,00.

Egernsund Pensionistforening har 50 års jubilæum den 27. sept. 1992 - vi overbringer en gavecheck på kr.
200,00 på dagen og hejser flaget.
Borgerforeningen er permanent med til at finansiere julebelysningen med årligt kr. 500,00.
Ib Funder-Nielsen

