
Referat fra bestyrelsesmøde i Egernsund Borgerforening – 19.01.2016 hos Tove 

Mødte: Alle mødte. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

                             Godkendt         

2. Siden sidst 

                             Poul. Nedlægning af fjernvarmeledninger er startet op igen. På Teglparken. 

                             Lejf. Artikel vedrørende fjernvarme er sendt til Gråsten ugeavis. Ikke med i denne 

uge. 

                             Lejf. Har søgt Danfoss fonden om 20.000 kr. til et højtaleranlæg. Afgøres i marts 

måned.             

                             Ib. Har opsagt forsikring på badebro. For dyr. Arbejder på forsikring i andet 

selskab.       

3. Økonomi. 

                             Kassebeholdning er på 8.800 kr.  

                             Vi har 241 medlemmer (husstande). 

                             17 restanter får besøg af Ib. Enten betale eller melde sig ud. 

4. Opfølgning på igangværende projekter. 

                             Badebro 

                             Intet nyt 

                             Niels og Viggo tager til evalueringsmøde ved kommunen. 

                             Hejseværk 

                             Henning og Hans Heinrich afventer stadig besøg af manden der har pengene.  

                             Ib har spurgt om kommunen vil overtage vedligeholdelsen sammen med 

stenskulpturen. 

                             Ikke fået svar endnu. 

                             Velkomstfolder 

                             Lejf viste et godt udkast til bestyrelsen. Arbejder videre ud fra dette.  

                             Havneplads 

                             Lejf rykker kommunen. 

                             Brovej 

                             Lejf rykker kommunen. 

                             Navne på pladser ved vandet i Egernsund 

                             Skilte er endnu ikke ændret. 

                             Planstrategi 

                             Er vedtaget af byrådet. 

                             Skulptur på havnepladsen 

                             Repareres til foråret. 

                             Foreningsmøde 



                             Leif sender liste over foreninger m.m. til bestyrelsesmedlemmer for kommentarer. 

5. Generalforsamling 

                             Den 23. februar kl. 19.30. Vi mødes kl. 19.00. 

                             Ib sørger for at vi kan komme ind. 

                             Henning sørger for plakater. (Også et oplæg der kan lægges ind på Egernsund 

Hjemmeside). 

                             Bestyrelse foreslår Poul som nyt medlem af bestyrelsen. 

                             Suppleanter.  

                             Henning afklarer med Daniel. 

                             Poul spørger Jette. 

                             Bilagskontrollanter. Joachim og Helmut er villige til genvalg. 

6. Opfølgning på juletræsfesten 

                             En fin fest. Fint med at hallen kan deles op. 

                             Der deltog ca. 40 børn (ifølge Teddy). 

                             Viggo Mathiesen blev kapret til at være julemand. 

                             Følgende havde styr på tingene. 

                             Tombola. Tanja og Benthe. 

                             Gløgg. kaffe, æbleskiver m.m. Majbritt. 

                             Juletræ på fod. Henning. 

                             Bordopstilling og -dækning. Lejf, Lotte, Lis og Ib. 

                             Alle er villige til at stå for det samme i år sammen med en komite bestående af 

Tove,  

                            Tanja  og Joan. 

                             Festen gav et overskud på 301 kr. så saldoen til næste fest er på 1400 kr. 

                             Børnehaven måtte desværre aflyse luciaoptog. Håber de er med igen næste gang.  

                             Ellers  måske en opgave vores præst vil være med til.  

                            Tove tager kontakt til børnehave og præst. 

7. Maleriudstilling i påsken 

                             Henning har haft møde med Erik Nicolaisen. 

                             Har besigtiget lokaler på DGS. Gymnastiksal bedst egnet. 

                             Udstilling kaldes far og søn med udstilling af værker af dem begge. 

                             Forsikring er stadig et spørgsmål. 

                             Udstilling enten 24. og 25. eller 26. og 27. marts.  

                             Evt. udskænkning af kaffe m.m. i klublokalet. (måske DGS). Vil kommunen give 

tilskud? 

                             Henning tager kontakt til Niels og måske Birgit og Helle for hjælp. 

                             Der sættes et stykke i EKIF-bladet - hvem har malerier de vil låne ud til udstilling. 

Ib  

8. Projekt ren by 

                             Søndag, den 17. april kl. 10-12 med efterfølgende fortæring. 



                             Leif kontakter kommune m.m. for levering af affaldssække og handsker, 

afhentning af affald 

                             og sponsorering af pølser m.m.                         

                             Annonce i EKIF-bladet - tilmelding til dagen. Ib 

                             Klistermærker til skraldespande droppes. 

9. Åben skole 

                             Torsdag, den 28.01. kl. 19.00 

                             Husk glas, tallerkner og bestik. 

                             Tove byder velkommen. 

10. Stof til EKIF-bladet 

                             Evaluering af juletræsfest. Tove. 

                             Generalforsamling den 23. februar. Indkaldelse med dagsorden. Ib 

                             Ren by. Ib 

                             Påskeudstilling. Ib 

  

  

  

11. Eventuelt 

                             Ib udleverede flaske til vores flagmand. 

                             Henning. Kan vi få kommunen til at renholde arealet ved mindestenen.  

                             Viggo undersøger hvem vi skal kontakte. 

12 Næste møde. 

                             Aftales efter generalforsamling 

  

Viggo 

 


