
                                      Borgerforeningens beretning 2018 

 

 

Vi stod for underholdning til åben skole  d. 25. januar – foredragsholder var redaktør for Gråsten 

Avis Gunner Hattesen, et godt valg, han var meget spændende at høre på. 

 

Siden sidste generalforsamling er der afholdt 5 bestyrelsesmøder. 

 

Faste aktiviteter 

 

Operation Ren dag 

Fandt sted d 22. april -  landsdækkende. Ca. 20 mødte op. Der var nok at tage fat på, og vi havde en 

hyggelig afslutning med grillpølser. 

 

 

Sankt Hans – kommer jeg tilbage til. 

 

Badebroen 

blev sat op i maj af vores arbejdsomme broudvalg. Kommunen hjalp, idet de reparerede pælene. Så 

broen holdt hele sæsonen, selv om den grundet den fantastiske sommer blev flittigt benyttet af både 

lokale og turister. 

 

Vi har haft en ansøgning inde hos Nordeafonden om midler til en helt ny badebro med tihørende 

faciliteter, desværre kom vi ikke i betragtning denne gang men vil sende en  ansøgning igen i år. 

 

Sæsonen 2019 er sikret. 

 

Kommunen har garanteret følgende: 

 

Levering af nye stolper 

Montering af nye bærende tværdragere 

Broen oprettes 

 

Derudover er der lovning på opstilling at et ekstra bord/bænkesæt 

 

Broudvalget sørger for resten (sker i maj måned). 

 

 

Juletræsfest 

Dette blev igen en succes. Ca. 60 børn med forældre og bedsteforældre mødte op. Vi havde et rigtig 

godt samarbejde  mellem foreningerne.  Der manglede dog nogle hænder til oprydning efter festen, 

det skal vi have bedre styr på næste gang. 

 

 

Aktiviteter 

 

 

Udviklingsråd 

Oprettelse af et udviklingsråd i Egernsund er startet op. D. 18. april blev der afholdt borgermøde 

hvor de fremmødte kunne komme med forslag til aktiviteter i og udvikling af byen. En repræsentant 

fra Sydbank var mødt op for at belyse mulighederne for belåning af ejendomme i Egernsund, idet 

der gik rygter om,  at det kunne være ”op af bakke” at få kreditforeningslån her, fordi vi ligger i 



udkantsdanmark. 

 

Der kom mange gode ideer og forslag på bordet, der vil danne grundlag for det videre arbejde. Det 

næste trin vil være indkaldelse til en stiftende generalforsamling, grundet tidsnød er dette ikke sket 

endnu, men det er på bedding. Lejf har foreløbig lavet plancher med beskrivelser af de indkomne 

forslag/ideer. 

 

En fordel ved at have et udviklingsråd er bl.a., at det giver mulighed for at søge diverse tilskud, der 

kan komme byen til gavn. 

 

Brovejsprojektet 

Der ligger en bevilling på 600.000 kr. til opstart af trafiksikring af brovej, Borgerforeningen 

ønskede at indkalde til borgermøde, hvor formanden for teknik- og mijøudvalget skulle indbydes 

sammen med repræsentanter for forvaltningen.  for at høre borgernes mening om, hvordan pengene 

bedst bedst kunne bruges, inden sagen kom på dagsordenen i byrådet.  Fra kommunens side 

ønskede man, at borgermødet først skulle finde sted efter den politiske behandling. Sådan blev det, 

og borgermødet blev afholdt d. 26. november med et meget stort fremmøde- ca. 150 personer 

deltog. 

 

Det blev en god aften med en livlig og seriøs debat. Fra kommunen deltog formanden for teknik- og 

miljøudvalget Åse Nygaard og Jens-Kristian Mikkelsen fra Projekt & anlæg. 

 

Første etape af trafiksikringen går i store træk ud på, at snævre Brove ind  fra 4 til 2 spor spor  og 

etablere svingbaner for at komme ud og ind af Egernsund. Derudover er  planen også at indsnævre 

Egernsundbroen fra 4 til 2 spor for at give plads til dobbeltrettet cykelsti hen over broen og undgå, 

at de bløde trafikanter er nødt til at krydse vejbanen. 

 

Muligheden for at  at få etableret et lyskryds ved Brillevej/Brovej blev drøftet, dette var et ønske fra 

mange borgeres side. Det blev oplyst, at dette vil komme til at koste ca. 2.000.000 kr. og  forslaget 

vil indgå i kommunens planer om yderligere sikring af Brovej – uden at der selvfølgelig er givet 

løfte om noget! 

 

Det eneste der indtil nu er sikret,er bevillingen af 600.000 kr. som tidligere nævnt. 

 

Vores lokale udvalg, der er nedsat i forbindelse med brovejsprojektet, følger løbende op på projektet 

og holder møder med repræsentanter fra Projekt og Anlæg . 

 

Hejseværket 

Det gamle hejseværk fra trækfærgen er nu endelig blevet restaureret efter at det i efterhånden en 

længere årrække har været i fare for at blive skrottet, da der ikke var midler til at få det restaureret. 

Det kommende brojubilæum gav anledning til en sidste og koncentreret indsats, og det lykkedes 

ved hjælp af gavmilde sponsorer at skaffe de penge, der var nødvendige. Arbejdet med 

restaureringen blev foretaget  af  Jonssons Skibsværft i Egernsund, og resultatet blev flot. 

 

Hejseværket er  nu tilbage på sin gamle plads på havnepladsen  og blev indviet ved brofesten. 

 

Brofesten 

Den helt store begivenhed i 2018 var fejringen af 50-året for Egernsundbroens indvielse. Det skete 

lørdag d. 23. juni, selveste Prinsesse Benedikte, som også var med ved indvielsen for 50 år siden, 

mødte op og  forestod afsløring af mindepladen. Med  i modtagelses komiteen var borgmester Erik 

Lauritzen og udvalgsformand  Stephan Kleinschmidt samt formanden for Borgerforeningen. 

Efterfølgende besøgte prinsessen udstillingen for trækfærgens/broens historie  på havnepladsen og 



til sidst deltog  hun i et lille kaffebord med sønderjyske specialiteter. 

 

Der var underholdning af lokale brandværnsorkestre og sildejazz på havnepladsen – en 

kæmpesucces. 

 

Efterfølgende blev det nyrestaurerede hejseværk afsløret ,og der var bagefter en lille reception for 

sponsorer og inituiativtagere . 

 

Om aftenen var der arrangeret fællespisning med deltagelse af ca. 500 personer, det foregik i 

lokalerne, som tidligere har huset Egernsund Maskinfabrik. Det var jo sankt Hans aften, og bålet var 

i år arrangeret på en tømmerflåde ud for havnpladsen. Det var lige før det blev opgivet at tænde det, 

da det blev et kraftigt blæsevejr, men heldigvis blev der i sidste øjeblik givet tilladelse til at sætte ild 

på. Sankt Hans taler var fodboldtræner og tidligere lærer ved Egernsund skole. Poul Hansen. 

 

Dette er hvad vi har beskæftiget os med i året der er fået. 

 

Tove Hagenau 

formand 

 

 

 

 

 

 

 

 


