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d. 4.06.2018 

 

 

            Referat fra  bestyrelsesmøde i Egernsund Borgerforening, 

                               afholdt mandag d. 04. juni 2018. 
 

Alle deltog. 

 

DAGSORDEN: 

 

ad pkt . 1   Godkendelse af referat fra sidste møde d. 7. maj. 

Referatet blev godkendt. 

 

ad pkt . 2 Økonomi 

 42 medlemmer mangler at betale. 

ad pkt.  3 Siden sidst 

Badebroen opsat og taget godt i brug. Holdet fik hjælp til opsætningen af  Poul Nielsen. 

 Ib sender foto til Daniel til offentliggørelse på facebook. Der findes ingen tidligere aftale med 

kommunen. 

Der søges midler i Nodeafonden til en ny badebro. Lejf arbejder videre med sagen vedr. ansøgning 

til  Nodeafonden om midler til en ny bro. En stationær stålbro foretrækkes. 

ad pkt.  4 Opfølgning af igangværende aktiviteter 

Brovejsagen: Referat fra mødet d. 23. maj er udsendt. Sagen kommer alligevel ikke på dagsordenen 

i udvalget for teknik og miljø d. 12. juni. Daniel orienterer om nyt tidspunkt. 

Hejseværket: Henning orienterede om sagen. 

Ved genforeningsstenen er plantet blomster ( Daniel) 

ad pkt.  5 Brofest/Skt. Hans. 

Skilte og andet på havnepladsen er udført eller under udførelse. Praktiske arrangementer på broen er 

på plads. ( Poul og arbejdsgruppen.) 

Taler:  prinsesse Bennedikte, Tove,borgmesteren og Kleinschmidt. Aftalerække aftalt. Fru Gertaudt 

aftaler nærmere omkring prinsesse Bennediktes tale. 

Sildespisning: 8-10 personer skal deltage ved serveringen m.v.  Ib sender en deltagerliste. Mødetid: 

10.45. Poul er tovholder på stedet. Om muligt en lille stand med flyers/materiale om 

Borgerforeningen. Aftale herom med arbejdsgruppen. 

Reception for bidragydere: Deltagerantal klarlægges. Daniel orienteres - er tovholder. Tove byder 

kort velkommen. 

Aftenfesten: Næsten alle 500 billetter er solgt. Daniel er toastmaster. Udvalget har det hele klart !! 
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Bål: Tale af  Poul Hansen. Fællessang med hjælp fra Broager Egnskor, Niels og Henning. Der 

synges to sange. Lejf trykker sange. Børnehaven laver heks. Afhentes og leveres af Ib til 

brandværnet der står for bålet. 

Kunstruten: Tove orienterede om aktiviteter på Gråstensiden. Bla. opsætning af 300 børnetegninger. 

Arrangementet åbnes kl. 11. 

ad pkt. 6  Annoncering i EKIF- bladet. 

Anne Marie og Tove skriver om brofesten m.m. 

ad pkt.  7  

Udviklingsrådet: Leif arbejder videre med et udkast til vedtægter. ( Har p.t. meget travlt 

arbejdsmæssigt.) 

Stiftende generalforsamling søges afholdt tirsdag d. 11. sep. d.å. på DGS. 

ad pkt. 8     Ny mødedato. 

Afholdes mandag d. 3. september kl. 19.00 

Niels 

d. 05.06.2018   

   

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


