
Referat fra bestyrelsesmøde i Egernsund Borgerforening – 3.05.2016 hos Lejf 

Mødte: Tove, Henning, Ib, Lejf. 

Afbud: Niels, Poul, Daniel. 

1. Konstituering af bestyrelsen. 

 Formand: Tove Hagenau 

Næstformand:  Lejf Christensen 

Kasser: Ib Funder-Nielsen 

Sekretær: Lejf Christensen, manglende fra sidste møde. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

 Referat godkendt.  

 

3. Siden sidst 

 - Der er kommet enkelte nye medlemmer til i Borgerforeningen. 

- Badebroen er blevet hævet, og sættes ud i uge 21. Der kan ringes til følgende hvis der er 

behov for hjælp. Ib Funder-Nielsen, Knud Erik Novrup, Viggo Andersen, Henning Jürgensen, 

Flemming Latter, Lejf Christensen. 

- Tunnelen ved Brovej trænger til en kærlig hånd. 

- Borgerforeningen har fået 1000 kr. fra Broager Sparekasse. Det er sidste gang, da 

foreningen ingen konto har i Sparekassen. 

  

4. Økonomi. 

 Kassebeholdning på 7000,00 kr. 

 

5. Opfølgning på igangværende projekter. 

  

 Hejseværk 

 Ikke meget nyt. 

 Velkomstfolder 

Intet nyt  

 Havneplads 

 Lejf rykker kommunen igen igen. Der er nu 2 års jubilæum på projektet  

 Brovej 

 Intet nyt 

 Navne på pladser ved vandet i Egernsund 

 Skiltene på Havnepladsen er nu rettet og i orden, det samme med skiltet ved Bådelauet. 

 Planstrategi 

 Intet nyt. 

 Skulpturen på Havnen. 

Ib og Viggo mangler lige at få monteret nogle af stenene, inden skulpturen kan overdrages til 

Sønderborg Kommune. 

 

 



6. Opfølgning på Ren By 

Der var desværre kun 8 der valgte at bruge søndag formiddag på rengøring af byen. De sidste 

år har vi været 30-45 personer. Trods antallet, blev der samlet meget affald ind i byen.  

Sønderborg Kommune forslår at vi næste år laver arrangementet lidt tidligere, så det ikke 

konflikter med konfirmationer og Vej og Parks oprydninger i byerne. 

Der var enighed om at Ren By arrangementet, skulle diskuteres på et af de kommende 

bestyrelsesmøder (form, og tidspunkt). 

 

7. Maleriudstilling i påsken 

Der er godt styr på maleriudstillingen, alt ser ud til at være på plads. Det ser ud til at der er 

kommet billeder nok til udstillingen.  

Forsikringsmæssigt er det den private indboforsikring der dækker, hvis der skulle ske noget. 

Henning får lavet en plakat der sættes op hvor det er muligt, samt den lægges ud på 

internettet. 

 Der købes drikkevare og kager for ca. 1500 kr. 

Der laves opstilling den 15/5 over middag, og Henning ringer rundt til bestyrelsen hvis han 

får behov for hjælp. 

Daniel kontakter avisen for at se om de evt. vil komme under udstillingen. 

 

8. Opfølgning på Sankt Hans 

 Salg af øl, vand og pølser foretages af DGSE. 

Brandværnet står for Sankt Hans bålet (samt slukning). 

Borgerforeningen sørger for båltaler (Henning har styr på det) 

Egernsund Børnehaven laver en heks til bålet, og Henning afhenter og bringer til 

Brandværnet. 

Henning sørger for en talerstol. 

Tove snakker med Torben (DGSE), om de medbringer højtalersystem, samt skaffer 2 flasker 

vin til bål-taleren. 

 Lejf trykker sange til arrangementet. 

 

9. Stof til EKIF bladet. 

 Deadline 1. August.  

 - lidt fra Sank Hans arrangementet 

 - lidt fra Ren By 

 - lidt fra referatet af bestyrelsesmøderne. 

10. Evt. 

 Tove deltager ved et koordineringsmøde omkring Åben Skole. 

Der er kommet en del henvendelser omkring forbedringer i byen: 

- Fortovene ligger skævt flere steder i byen. 

- Rengøring og maling af autoværn langs Havnevej.  

- Kan vi få Sønderborg Kommune til at vedligeholde arealet omkring Genforeningsstenen ? 

-  

11 Næste møde. 

 Er hos Poul den 6/9 2016, hvis han er hjemme .  

Lejf Christensen 


