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d. 08.02,2019 

            Referat fra  bestyrelsesmøde i Egernsund Borgerforening, 

                               afholdt mandag d. 04. februar 2019 
 

 

DAGSORDEN: 
 

ad pkt . 1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt 

ad pkt.  2 Økonomi. 

1050 kr. til annonce til juletræsfesten er ikke opkrævet endnu. 

Ca. 2o medlemmer stadig i restance. 

Hejseværkets økonomi: Indtægter 119.000. Udgifter 85.297 kr. Saldo 33.703 kr. 

Jubilæumskontoen ikke afsluttet. 

ad pkt. 3. Siden sidst. 

Badebroen: Endnu ikke skriftligt svar fra kommunen på vores ansøgning. Niels afholder møde med 

sagsbehandler torsdag d. 7. feb. 

Der blev forespurgt om lokalplan for Sundgade i relation til et igangværende nybyggeri. Tove 

arbejder videre med sagen. 

Ad punkt 4. Opfølgning på igangværende aktiviteter. 

Lejf orienterede om status for Udviklingsrådet. Der arbejdes med udkast til indbydelse til stiftende 

generalforsamling og nedsættelse af bestyrelse. Lejf har plancher med om oplægget klar til vores 

generalforsamling. 

ad pkt. 5. Opfølgning på juletræsfesten. 

Fin deltagelse ca. 60 børn. Musikken kostede 2500 kr. Ib spørger Torben Bohnensach om denne kan 

spille til julefesten i år. Afholdes 2. lørdag i december. Se også under punkt 2. 

ad pkt. 6. Opfølgning af Åben Skole. 

Et godt arrangement, med fint indlæg af Hans Henrich   

Næste gang skal vi huske af have en afklaring på højtaleranlægget. 

Tove spørger Karsen Skov. 

År 2020: Der drøftedes mulighed for en aktivitet  I anledning af 100 års jubilæet for genforeningen. 

Forslag til en maleriudstilling. Sagen tages op på næste møde.   

ad pkt. 7 Skrivelse til grundejere ved Lågmaj vedr. sivbevoksning. 

Lejf fremskaffer matrikelkort. Tove skriver til grundejerne om deres accept til rydning af en del af 

sivbevoksningen på stranden. En fagmand – evt. Frank Sørensen – spørges til råd omkring arbejdet 

og økonomi. 
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ad pkt. 8 Brovej. 

Onsdag d. 6. feb.  afholder Udvalget For Trafik og Miljø møde om sagen. Daniel havde til intern 

brug kopi af forvaltningens indstilling. I første omgang er der afsat 0,6 mill. til trafiksikring. 

Derudover indstilles, at forvaltningen arbejder videre med forslag til etablering af sikker krydsning 

over Egernsundbroen for bløde trafikanter, ændring af vejen fra dobbeltspor til enkeltspor og 

etablering af signalanlæg ved Brillevej/Sundgade..    

ad pkt.  9 Generalforsamling.  

Afholdes tirsdag d. 19. feb. kl. 19.30. Annonce har været i EKIF- bladet november 2018. 

På valg er : Tove, Henning, Lejf og Niels. Alle modtager genvalg. 

Kontingentet foreslås uændret -  50 kr. 

Lejf orienterer om status vedr. arbejdet med oprettelse af et Udviklingsråd. 

ad pkt. 10 Annoncering i EKIF- bladet. 

Ren Dag med affaldsopsamling afholdes d. 31. marts kl. 10.00.  Poul og Ib står for arrangementet. 

Sct. Hans: Afholdes hvor det i de tidligere år blev afholdt. Lejf printer sange. Arrangementet 

forestås af Tove. Henning har emne til taler.     

ad punkt 11. Eventuelt. 

Henning rejste et spørgsmål om mulighederne for etablering af et rekreativt område i et  

vandområde ved Skovvej. Dette er nok ikke umiddelbart muligt da området er i privat eje. 

Biludstilling i hallen ved havnen blev nævnt. 

” Grønlandsområdet” med mulig bebyggelse blev nævnt /drøftet. 

ad punkt 12. Ny mødedato. 

Næste møde med konstituering afholdes mandag d. 4. marts kl. 19.00 d.å. 

 

Niels 

d. 08.02..2019   

   

 

 

 

 


