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d. 24.05.2019 

Referat fra Borgerforeningens bestyrelsesmøde d. 21. maj 2019. 

 

ad pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

ad pkt. 2 Økonomi 

Der er 19 restancer. To udmeldelser. 

Regnskabet for brojubilæet: Overskuddet på ca. 30.000 kr.  Afklaring omkring 

økonomien er endnu ikke på plads. 

Vores beholdning ca. 22.000 kr. 

 

ad pkt. 3 Siden sidst. 

Leif orienterede om et forslag/tilbud fra fjernvarmeselskabet om afholdelse af et 

orienteringsmøde. Beslutning: Sagen medtages på næste møde. Et orienteringsmøde 

kunne evt. også omhandle orientering om Stofanet m.fl.     

Tilbud fra Søren Hansen på etablering af belægning under hejseværket, ca. 19.000 kr. 

Der indhentes et alternativt tilbud fra Kim Petersen. ( Henning). 

 

ad pkt. 4 Opfølgning på igangværende aktiviteter. 

Ankeret: Henning påtager sig at male træværk og smøre jernbeslag. 

Udviklingsrådet: Lejf arbejder fortsat med sagen. 

 

ad pkt. 5 Evaluering af projekt Ren Dag 

Blev igen et godt arrangement med en god deltagelse. Mindre affald end sidste år. 

Mange cigaretskod ved indgangen til det kommunale hjemmehjælperkontor. ( tidl. 

Skole )  Lejf retter henvendelse om ”oplevelsen” til kommunen. Inden næste års 

arrangement orienterer Lejf  Dansk Naturfredningsforening om vor deltagelse. 

 

ad pkt. 6 Opfølgning på Sct. Hans arrangement. 

Tove har aftaler omkring de praktiske forhold. Båltale: Henning har aftalt, at båltalen 

afholdes af Christel Schaldemose fra Fyn. Bænke: Henning drager omsorg for dette. 

Plakater om arrangementet udføres elektronisk af Lejf.    

 

ad pkt. 7 Status på Brovejsprojektet. 

Niels redegjorde for sagen og om referat fra møde i gruppen d. 5. marts 2019 og notat 

af 13. marts. 

Niels kontakter kommune, og spørger om det er muligt at få en tidsplan  

(helhedsplan )for projektet. 
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ad pkt. 8 Status på badebroen. 

Renovering med nye stolper er lovet udført efter d. 5. juni. Niels mangler et par mand 

til ”badebrogruppen”.  Opsætning en lørdag formiddag ville være at foretrække. 

Det kan så  (først )blive d. 29. juni. Niels orienterer. 

 

ad pkt. 9 Ønske om delvis rydning af Lågmaj strand. 

Tove orienterede om sagen. Ok fra nr. 31, 33 og 37. Mangler nr. 39.  To mulige 

aktører blev foreslået: Kristian Nordstrøm og Frank Sørensen. Tove arbejder videre 

med sagen. 

 

ad pkt. 10 Evt. aktivitet i 2020 – maleriudstilling? 

Drøftelse af muligheden  for afholdelse af et arrangementet på selve dagen d. 10. 

feb.2020. Sagen medtages på næste møde. 

 

ad punkt 11 Annoncering i EKIF-bladet 

Intet til næste deadline d. 4. 8. Tove skriver lidt om Sct. Hans arragementet. 

 

ad pkt. 12 Eventuelt 

Intet særligt at bemærke. 

 

ad pkt. 13 Næste mødedato 

Mandag d. 9. september. 
 

Niels Mortensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


