
Referat fra bestyrelsesmøde i Egernsund Borgerforening - 20.3.2017 hos Tove 

Mødt: Tove, Henning, Poul, Daniel og Ib 

Afbud: Lejf og Niels 

1. Konstituering af bestyrelsen - uændret Tove formand, Ib kasserer, Lejf sekretær og Henning 

næstformand 

2. Referat fra mødet den 18.1.2017 - godkendt. 

3. Økonomi - Kassebeholdning kr. 9.098,92. Der er udsendt 42 opkrævninger på kr. 100,00 til dem 

der er i restance for 2016 og opkrævning for 2017. 18 har betalt - 6 udmeldt/flyttet - resten 18 stk. 

slettes, såfremt de ikke betaler. Antal medlemmer er på ca. 200 stk. 

4. Siden sidst:  

Henning er blevet kontaktet vedr. maleriudstilling af lokale malere den 2. april - tilbudt at montere 

stilladserne. Resten klarer de selv. 

 Ib er blevet kontaktet vedr. manglende snerydning på fortovet ved "Mindestenen" - Daniel tager 

kontakt til rette vedkommende i kommunen. 

5. Opfølgning på igangværende projekter/aktiviteter: 

Hejseværk: Intet nyt - hvis der ikke er noget nyt på næste bestyrelsesmøde - nedlægger/dropper 

vi sagen. Jeg har glemt at fortælle – at i forbindelse med overdragelse af skulpturen til 

kunstfonden – spurgte jeg om de ville overtage vedligeholdelse af ”Hejseværket” , såfremt vi 

kunne få det finansieret. Svaret var nej – det er ikke kunst. 

Velkomstfolder: intet nyt - haster ikke. 

Bro vej: projektet er overdraget til Niels, Daniel og Gerhard – Niels har haft en snak med 

anlægschef Henrik Littau-Jensen, der oplyser, at trafiksagen er medtaget i budgetforberedelserne 

for 2018. Det er aftalt, at der afholdes et mød med kommunen efter sommerferien. 

Planstrategi: Vi afventer besked om et møde - fra Sønderborg Kommune. 

6. Opfølgning på generalforsamling/aftaler: Der var ikke nogle ønsker. 

7. Projekt ”REN BY” den 2.4.2017: Der er tilmeldt 20 voksne og 4 børn – Poul og Ib snakker 

sammen og lægger en plan, når tilmeldingsfristen er slut den 30. marts. 

8. Stof til EKIF bladet – deadline den 5.4.2017. Ib sender stof om resultatet af ”REN BY” – Sct. 

Hans dagsordenen – nyt fra generalforsamlingen/formandens beretning.  



 

 

 

 

9. Eventuelt: Tove kontakter de andre medarrangører af Sct. Hans – Henning kontakter taleren – 

om aftalen er o.k. – Henning nævnte græsslåning ved bålet – Daniel tager kontakt til kommunen. 

Skal vi – sammen med andre foreninger (Egernsund Brandværn og EKIF) afholde en Brofest i juni 

næste år, i anledning af 50 års jubilæum for broens indvielse. Det var der stemning for. Punktet 

tages med på næste bestyrelsesmøde. 

10. Næste møde: Afholdes tirsdag, den 30. maj kl. 19.00 i DGS’s lokaler – også fremover – der 

serveres øl og vand ad libitum. 

Egernsund, den 22.3.2017. 

Referent/Ib 

 

 

 

 

 

  


