
Generalforsamling i Egernsund borgerforening den 23. februar 2016 

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Borgerforeningens beretning v/ Tove Hagenau 

3. Fremlæggelse af regnskab og vedtagelse af årets kontingent. 

4. Valg til bestyrelsen. På valg er Ib Funder-Nielsen og Viggo Andersen 

5. Valg af suppleant. På valg er Gerhard Pawlowski 

6. Valg af revisorer. På valg er Helmut Christiansen og Joachim Hagenau. 

7. Forslag fra bestyrelsen og foreningens medlemmer. 

8. Eventuelt. 

 

1. Valg af dirigent 

Lotte Christensen blev foreslået og valgt. 

Lotte konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2. Formandens beretning 

Tove fremlagde beretning (er vedlagt som bilag) 

Spørgsmål og kommentarer til beretningen: 

Lægges der, efter etablering af fjernvarme på Fjordvej, ny asfalt på vejen. 

Kommunen har tidligere oplyst til borgerforeningen at det er en af de veje der får nyt asfalt. 

Beretning godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab og vedtagelse af årets kontingent. 

Ib gennemgik regnskab.  

Spørgsmål og kommentarer til regnskab: 

Udgifter og indtægter ved Ren by er lige store.  

Er rigtig da Sønderborg kommune dækker alle udgifter. 

Regnskab godkendt. 

 

Bestyrelsen foreslår at kontingent bibeholdes som hidtil. 50 kr./husstand.  

Vi har ca. 600 husstande i Egernsund og Rendbjerg. Ca. 1/3 er medlem af borgerforeningen. 

Kontingent på 50 kr. vedtaget. 

 

4. Valg til bestyrelsen. 

Ib Funder-Nielsen (modtager genvalg) . Blev valgt. 

Viggo Andersen (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslog Poul Brock Larsen. Blev valgt. 

 

5. Valg af suppleant. 

Gerhard Pawlowski (modtager ikke genvalg) 



Poul Brock Larsen . Valgt ind i bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslog Daniel  Stougaard. Blev valgt for 2 år. 

Niels Mortensen blev foreslået. Blev valgt for 1 år. 

 

6. Valg af revisorer. Bilagskontrollanter. 

Helmut Christiansen og Joachim Hagenau på valg.  

Genvalg til begge. 

 

7. Forslag fra bestyrelsen og foreningens medlemmer. 

Ingen indkomne forslag. 

 

8. Eventuelt. 

Sct. Hans arrangementer. 

Efter lidt misforståelser ved sidste arrangement har Egernsund frivillige brandværn foreslået 

følgende: 

Brandværnet står for bål. 

DGS står for salg af pølser, vand og øl. 

Borgerforeningen står for annoncering, tale og øvrige praktiske ting. 

EKIF er med på dette. 

Borgerforeningen synes det er en god ide. 

 

Maleriudstilling på DGS i pinsen. Opstilling lørdag og udstilling søndag. 

Afholdes i tidligere gymnastiksal. Henning arbejder på system for ophæng af malerier. 

Især Nicolaisens malerier med motiver fra Egernsund. 

Har man malerier man synes skal med, kan man kontakte Henning Jürgensen. Oplyses i næste EKIF-

blad. 

Forsikring. DGS har forsikring for ophængte malerier på DGS. Ikke for transport. 

DGS vil gerne lave cafe under udstillingen. 

God ide at Erik Nicolaisen åbner udstilling og fortæller lidt om sin far. 

 

Transportabel højtaleranlæg. Hvilken forestilling har borgerforeningen til hvad det skal være for et 

anlæg, hvad det skal bruges til og hvem der kan bruge det.   

Er tænkt som et anlæg foreninger i Egernsund kan benytte ved arrangementer. 

 

Dirigenten  afsluttede generalforsamlingen. 

Tove takkede for fremmødet og takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen, samt 

takkede Viggo for godt arbejde i bestyrelsen. 

Ud over 6 bestyrelsesmedlemmer deltog 11 personer på generalforsamlingen. 


