
Referat - Stjernemøde den 24. oktober 2018. 

Følgende mødte: Dennis, Søren, Bjarne, Gerhard, Gert, Poul, Ejvind og Ib - Afbud fra Verner. 

1. Opsætningen sker som sædvanlig sidste lørdag i november - den 24.11.2018. 

2. Mødetid kl. 8.30 på DGS., hvor vi nyder morgenkaffen. Bjarne og Søren medbringer kaffe og Ib sørger for 

rundstykker med tilbehør. 

3. En plan for opsætningen blev drøftet og vi var enige om at det fungerede godt sidste år - hvor "Kuddi" 

havde anhængeren med - så masterne kunne placeres ved soklerne. Så anhængeren skal gene med igen i 

år. Efter opsætningen finder Gerhard ud af noget spiseligt på Værftet - klokken ca. 14.15. 

4. Nedtagningen foregår lørdag, den 5. januar 2019 - mødetid kl. 9.00 på Egernsund Brandstation, hvor 

Gerhard og Poul sørger for det praktiske.  

5. Ib finder ud af noget spiseligt til efter nedtagningen - foregår også på Brandstationen. 

6. Hans Jørgen sørger for strøm på ledningsnettet fra kl. 9.30 - den 24. november 2018. 

7. Økonomien viser en beholdning på kr. 16.637,88. Kontingentet er uændret kr. 300,00 årligt, som bedes 

indbetalt senest den 1. dec. 2018 på konto 8060 - 1000708. Ændring i medlemsskaren - EME er stoppet og 

Tanamera Ejendomme er nyt medlem. Vi har nu 26 "Stjerneydere" 

8. Ansøgning til Sønderborg om tilskud og tilladelse til opsætning af Stjernerne er sendt. 

9. Ib kontakter Carl Matzen om lån af truck. 

10.Det forventes at Juletræet på Havnepladsen rejses ca. 13.00. 

11. Gerhard meddeler, at "Stjernerne" er klar til opsætning - afprøves inden de læsses - for at være helt 

sikker. Ejvind har lavet 3 stk. nye stjerner, som mangler bevikling af gran m.m. Det blev aftalt at dette sker, 

søndag, den 4. november kl. 10.30. Gert - Gerhard og Dennis gav tilsagn om at komme og klare opgaven. 

12. Telefonpælen ved Sundgade 7 er fjernet af Kommunen - Ejeren ville ikke have - at vi lavede en ny sokkel 

til Stjernen - så det bøvler vi ikke med - i stedet for planter vi en ekstra på Havnevej v/Teglparken. 

Anderledes imødekommende var ejeren af Tanamera Ejendomme - Heine Askær - så Søren har støbt en ny 

sokkel ved Havnevej 3. Der etableres mulighed for strøm af Heine - og vi opsætter et relæ - der kan 

tidsindstilles - så der ikke er lys hele dagen. 

13. Under eventuelt nævnte Poul, at hvis der er stjerner, der ikke virker, så er der lavet en aftale med Ivan 

Kirkegaard om lån af et køretøj - så de kan udskiftes med en reserve stjerne. 

Egernsund, den 27. oktober 2018. 

Det var det jeg husker fra mødet/Referent Ib Funder 

 


