
 

 

Årsberetning 2015 for Egernsund Borgerforening 
 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling 

 

Faste aktiviteter: 

 

Operation Ren By i april 

 

Der var god tilslutning, der var nok at tage fat på på visse strækninger. 

 

Vi sluttede af med hygge  med grillpølser på Den gamle Skole. 

 

Arrangementet foregig i  samarbejde med Dansk Naturfredningsforening 

 

40/45 personer deltog. 

 

Operation Ren By afholdes i år den 17.4. 

 

 

Sct. Hans fest 

 

Båltaler fandt vi i sidste øjeblik, Daniel Staugaard, der er forholdsvis ny i 

byen. 

 

Det blev en hyggelig og helt traditionel Sankt Hans aften med et godt 

fremmøde. 

 

Vi beklager misforståelsen omkring grillpølser og salg af øl. Nogle gik vist 

sultne hjem. 

 

Det skal ikke ske igen!!! 

 

 

 

Juletræ ved havnen 

 

Det lykkedes ikke at få sponseret et træ, så vi måtte ud og købe. Det var et 



flot træ, som fik lov at stå i fred hele december måned -  håber det 

fortsætter. 

 

 

 

Juletræsfest 

 

Arrangementet blev i år flyttet tilbage til Egernsundhallen. Dette var blevet 

muligt, fordi hallen nu kan deles op i to halvdele. Det reducerede areal 

passer fint i størrelsen, og borde og stole er let 

tilgængelige, så de hurtigt kan stilles op. Der deltog ca. 30  børn og 

medfølgende forældre/bedsteforældre, ikke et imponerende antal, men dog 

nok til, at vi valgte at gennemføre festen.   

 

Tombolaen var som sædvanlig et tilløbsstykke og stemningen i top. 

 

Vi håber på flere deltagere i år. 

 

 

 

Andre aktiviteter/arbejdsområder 

 

Genforeningspladsen 

 

Vi har fået ny sokkel til flagstangen + nyt flag Flaget er sponseret af 

BYGMA. Henning har været primus motor i nedgravning af soklen. 

 

 

Velkomstfolder 

 

Vi arbejder på en velkomstfolder til nye borgere i byen, arbejdet skrider 

godt frem. 

 

Badebroen 

 

Borgerfoeningen ejer nu broen og har tegnet forsikring. Den blev i 2015 

udvidet med nogle ekstra fag, dette er absolut blevet godt, og der er nu god 

plads til både badende og ivrige krabbefiskere. 

 



Broen bliver hævet lidt til den kommende sæson. 

 

Niels Mortensen har overtaget ansvaret for broen – efter Kaj Andersen. 

 

 

 

Brovejsprojektet 

 

Gerhard Pawlowsk is forslag til en radikal ændring af trafikforholdene på 

Brovej blev fremlagt på generalforssamlingen i 2013. 

 

Kommunen afsatte 600.000 kr. til forundersøgelse i 2015 og 8.000.000 

millioner til anlæg i 2016. 

 

Den seneste melding fra kommunen er imidlertid, at der er brugt 4 mio. kr. 

af puljen på andre projekter, så derfor bliver det ikke til noget på 

nuværende tidspunkt. 

 

Borgerforeningen tager det med i et møde omkring planstrategi 

(forhåbentligt et borgermøde) 

 

Tegninger ligge på hjemmesiden. 

 

 

 

Fjernvarme 

 

I starten af året fik vi kontakt med Gråsten Fjernvarme, der var interesseret 

i at føre fjernvarme til Egernsund. Bestyrelsen var inviteret til et 

informationsmøde i marts måned. Da den endelige 

beslutning om at vi kunne komme med, forelå, arrangerede vi i samarbejde 

med Fjernvarmeselskabet 3 møder for interesserede borgere i maj/juni. Der 

var god tilslutning (230/240 personer), og som bekendt er arbejdet nu i 

fuld gang. Foreløbig har omkring 200 husstande tilmeldt sig. 

 

 

 

Skulptur på havnepladsen 

 



Den er medtaget af vejr og vind og trænger til en renovering. Der er 

modtaget 3000 kr. fra kommunens kunstfond til hjælp til dette. Kommunen 

overvejer at overtage vedligeholdelse fremover, når endelig renovering er 

sket. 

 

 

 

Navne på pladser i byen 

 

Vi har henvendt os til kommunen for at få Dampskibspladsen ændret til 

Havnepladsen. Ingen anede jo, hvor det var. Der er nu sket – dog har 

kommunen skrevet Havne Pladsen i 2 ord. 

  

Endvidere  har vi gjort kommunen opmærksom på, at skiltet med 

Egernsund Bådelaug er forkert, rettelig skulle det være fik Egernsund 

Brolaug, her er der ikke ændret noget endnu – ting tager tid.. 

 

 

 

Byplanlægning 

 

Der foreligger et inspirationsoplæg i en ny planstrategi for hele 

kommunen, og Egernsund er valgt som en af områdebyerne. Vi havde et 

møde med en af projektlederne i oktober måned, hvor vi 

kom med nogle input til udvikling af vores by. Hvis byrådet godkender der 

videre projektforløb, vil der komme nogle borgermøder rundt om i 

kommunen. Vi vil forsøge at blive vært for et af møderne. 

 

Som inspirationskilde kan man læse den masterrapport, som kommunen  

har udarbejdet, 

 

Her deltog vi også i udviklingsarbejdet, ligesom vi har været medtil møder 

med Gråsten Forum, der har udarbejdet en plan for udvikling af områderne 

Gråsten/Rinkenæs/Egernsund/Adsbøl. 

 

 

 

Maleriudstilling 

 



Vi planlægger en udstilling af malerier af den nu afdøde kendte 

egernsundmaler Peter Nicolaisen. 

 

Vi håber det kan blive i pinsen og at vi kan benytte lokaler på Den gamle 

Skole. Vi vil forsøge at låne malerier både fra privateje og institutioner, vi 

ved at der findes rigtig mange værker af kunstneren, vi ved at der findes 

rigtig mange rundt i nærområdet. Peter Nicolaisens søn, Erik Nicolaisen, 

der også er kunstmaler, har sagt ja til at medvirke og vil også udstille egne 

værker. 

 

Læs mere i det kommende EKIFblad. 

 

 

 

Parkering på Havnepladsen 

 

Alle tegningerne til opmærkning af parkeringsbåse på pladsen er færdige, 

og opgaven er bestilt til udførelse i foråret 2016. Dette er den sidste 

melding fra kommunen, modtaget pr. mail d. 3.11.15 

 

 

 

Danfoss Fonden 

 

Vi har søgt om 20.000 kr. til transportabelt højtaler/musik anlæg til byens 

foreninger. 

 

 

 

Afslutning 

 

Ja det var hvad vi har beskæftiget  os med i 2015 – stort og småt, og sådan 

mener jeg også det skal være. 

 

 

Egernsund, d. 23.2. 2016 

 

Tove Hagenau 


