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d. 10.11.2018 

            Referat fra  bestyrelsesmøde i Egernsund Borgerforening, 

                               afholdt mandag d. 03. september 2018. 
 

Afbud fra Poul. 

 

DAGSORDEN: 

 

ad pkt . 1A Status på Brovejsprojektet . 

Gerhard Pawlowski deltager. 

Et udkast udarbejdet af forvaltningen blev af udvalget for teknik og miljøudvalget udsat til afgørelse 

efter et borgermøde, som kommunen vil arrangere. 

Enige om, at forslaget er ok, men at man fortsat vil arbejde for en lysregulering ved 

Brillevej/Sundgade. 

Borgerforeningen søger afholdt et borgermøde/informationsmøde/”forventningsmøde”, 

inden det kommunale møde. Det sikkerhedsmæssige aspekt fremføres som det væsentligste. 

Nutidsregistrering af ulykkesstatistikken. Politiet kontaktes ved Niels. Forslag til mødedatoer: 

Onsdag d. 26 sep. kl. 20.00 eller torsdag d. 4. oktober. Flemming Nielsen spørges om han vil påtage 

sig ordstyreværket. Henning Jürgensen spørger. Forvaltningen anmodes om at deltage med planer 

samt orientering om forslaget. Derudover spørges /indbydes formanden for teknik- og miljøudvalget 

Åse Nygaard. 

ad pkt . 1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt 

ad pkt.  2 Økonomi. 

2o medlemmer i restance. 

Brojubilæet: 

Jubilæumskontoen er ikke afsluttet. 

Hejseværket: 

Kontoen er ikke endelig afsluttet. Det endelige regnskab fremsendes til bidragyderne. Det 

forventede overskud indgår på en konto som en form for fond til fremtidig vedligeholdelse og 

uforudsete udgifter, der kan henføres til hejseværket. 

ad pkt. 3 Siden sidst. 

Mindestenen med flagstangen og ankeret renoveres ved Henning. Maleriudstilingens stativer er 

renoveret og sat i depot af Henning. 

Lejf orienterede om lidt nyt i forbindelse med Grønlandsprojektet. 

Følgende omtaltes i øvrigt: Mirabelletræet ved Havnegade, gammel båd fjernet, problemer med 

det ”offentlige” toilet, badebroen og strandrensning. 
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ad pkt. 4 Opfølgning på igangværende aktiviteter. 

Brovejssagen. Der henvises til pkt. 1 A. 

ad pkt.  5 Evaluering af brofest/Skt. Hans. 

Alle enige om at hele arrangementet havde været en stor succes. Hejseværket får megen rosende 

omtale af besøgende. 

Drøftelse vedr. Skt. Hans arrangement næste år. Skal det være på havnen eller hvor det tidligere 

blev afholdt. Det sidste sted blev besluttet. 

ad pkt. 6. Badebroen/ansøgning om midler. 

Lejf og Ib har søgt  Nordeafonden om midler – 350.000 kr. - til en ny badebro. SU forventes i 

oktober. 

ad pkt. 7 Udviklingsrådet/kommende borgermøde. 

Mødet udsættes til november måned. Lejf har en skitse klar. 

ad pkt. 8 Annoncering i EKIF- bladet. 

Annoncering omkring juletræsfesten og generalforsamlingen skal med. Tove. 

ad pkt.  9 Eventuelt.  

Hussalget går bedre i Egernsund. 

ad pkt. 10     Ny mødedato. 

??? 

Niels 

d. 10.09.2018   

   

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


