
Referat fra bestyrelsesmøde i Egernsund Borgerforening – 6.09.2016 hos Poul 

Mødte: Tove, Ib, Niels, Poul, Daniel, Lejf og Henning lidt senere  

Afbud: Ingen. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

 Referat godkendt.  

 

2. Siden sidst 

- Der arrangeres Åbent Skole igen i år. Borgerforeningen er vært den 26/1-17 hvor der skal 

bruges 2 personer til at stille borde op og tage dem ned igen. 

- badebroen har fungeret fint i år, og den har været godt benyttet. 

- der bliver Juletræsfest den 12/12-16 i Egernsund hallen 

- Ib skaffer et juletræ til havnen. Der er flere der har henvendt sig omkring gratis træer. 

- der har været en henvendelse fra ”Egernsund Brolaug af 1985” angående rengøring af 

toiletterne, om de er offentlige eller om det er Brolauget der ejer dem og dermed også 

rengøringen. Tove undersøger.  

  

3. Økonomi. 

 Kassebeholdning på 10.705,00 kr. Der er sendt 234 indbetalingskort ud. 

 

4. Opfølgning på igangværende projekter. 

  

 Hejseværk 

 Ikke meget nyt. 

 Velkomstfolder 

Intet nyt  

Havneplads 

Der er lavet opmærkninger af parkeringsbåse, og det ser ud til at det virker. Der holdes øje 

med om det er tilstrækkeligt. 

 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 har repareret skulpturen, og den overdrages til Sønderborg Kommune indenfor 

de næste 14 dage.. 

 

 

5. Sankt Hans 

Det var en stor succes, med mange deltagere. Om det så skyldes at vi var flere foreninger om 

arrangementet, eller om det var fordi Borgermesteren holdt talen, det får vi nok ikke at vide 

.  

Det blev besluttet, at vi forsøger igen næste år med et fællesarrangement. Tove kontakter de 

andre foreninger. 

  



6. Opfølgning på maleriudstillingen 

Maleriudstillingen var en kæmpe succes, med mere end 200 besøgende. Nogle mente endda 

at der skulle ha været åbent i 2 dage. Det var også en god ide, at der samtidig var åbent hus 

på Kulturhuset, hvor mange benyttede lejligheden til at få en rundvisning. 

Der sættes et brev i ”EKIF bladet”, hvor vi takker udlånerne af billederne. 

Der overvejes at lave en maleriudstilling igen i Pinsen om 2 år. 

 

7. Stof til EKIF bladet. 

 Deadline 1. november.  

 - maleriudstillingen. 

 - juletræsfest. 

 - skulpturen på Havnen. 

 - generalforsamling den 21. februar 2017. 

 

8. Evt. 

- der er overvejelser i gang omkring overdragelser af Genforeningsområdet til Sønderborg 

Kommune. 

- der skal skaffes et juletræ til Julefesten den 12. december. 

- Henning gjorde opmærksom på at der var opstillingsmøde til Menighedsrådet den 16/11. 

- skal vi holde et møde med Teknik- og miljøudvalget, for at få diskuteret nogle af 

problemstillingerne i byen, samt måske få noget mere fokus på udvikling af byen. 

 

11 Næste møde. 

 Er hos Niels, Kystvej 22 den 16/11 2016, hvis han er hjemme .  

 

Lejf Christensen 


