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Borgerforeningen i Egernsund 
              

                  Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 25. 11.2019                            

 
 Afbud fra Daniel .                              

                                                   

ad pkt . 1             Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

ad pkt . 2    Økonomi 

Der er 33.703 kr. på kontoen til vedligeholdelse m.m. af hejseværket. 20.986 kr. i 

kassebeholdning. Regnskabet for brovejsfesten er ikke afsluttet. Poul rykker i 

arbejdsgruppen for en afslutning. 

ad pkt.  3    Siden sidst 

Henning arbejder på en talerstol. Genforeningsstenen opmales inden 

genforeningsarrangementerne. Tove kontakter forvaltningen i god tid inden. Henning 

giver stenen algefjerner. 

Tilbud fra et firma ” Byfilm- AD medie” om at lave film om Egernsund. Tove spørger 

til prisen. Er sikkert for dyrt. Hvis ikke, genoptages sagen på næste møde. 

ad pkt. 4    Opfølgning på igangværende aktiviteter 

Niels orienterede om status omkring badebroen, herunder notat med billeder af 11.10. 

Broen forventes at kunne holde et år til, men så må vi nok sige, at det er ”slut”. Niels 

kontakter firmaet Pro-bro og spørger til omkostninger m.m. for en badebro lignede 

den firmaet har etableret ved Hølken strand for Odder kommune. Niels arbejder 

videre med sagen, samt forslag til en mulig finansiering af en ny badebro til 2021. 

Udviklingsrådet. Lejf havde ikke nyt i sagen. 

ad pkt.  5     juletræsfesten/juletræ ved havnen 

Juletræsfesten afholdes lørdag d. 7. december. Tove orienterede om den 

igangværende planlægning. Opsætning af borde m.m. søger Tove afklaret snarest. 

Begynder kl. 09.30    

Juletræet på havnen er klar. Pris 150 kr. 

Pkt.  6    Åben skole januar 2020 

Afholdes torsdag d. 30. jan. Tale ved Karsten Skov. Tove aftaler nærmere   
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ad pkt.  7     Status på Brovejsprojektet. 



Tove rykker Åse Nygaard for su. på vores forespørgsel til sagen. 

  

ad pkt.  8    Status på arrangement genforening 2020 

Tove og Poul orienterede om arbejdsgruppens arbejde. Indtil videre er der aftale om 

et arrangement søndag d. 14. juni i kirken og ved genforeningsstenen. Tale evt. ved 

Jørgen Lemann Petersen eller Hans Henrik Hansen. ( Genforeningsdagen er mandag 

d. 15. juni). Kirkekoret synger i kirken. 

Genforeningsfest lørdag d. 27. juni på EGS med spisning m.m. I hallen evt. en messe 

med boder arrangeret af foreninger m.fl., hvor de fortæller om deres arbejde og virke 

i byen. 

Arbejdsgruppen afholder 1 møde om måneden. 

ad pkt.  9    Generalforsamling     

Afholdes tirsdag d. 25. feb. På valg er Ib, Poul og Daniel. Der annonceres ikke i 

ugeavisen. Ordstyrer Lotte Chistensen, hvis hun vil og kan. 

Der annonceres i EKIF-bladet.   

ad pkt. 10    Annoncering i EKIF-bladet 

Ren by afholdes søndag d. 26. april. Poul og Ib arrangerer. 

Der annonceres på facebook og i bladet d. 1. feb. 2020. 

ad pkt. 11    Eventuelt 

Tove fortalte at beboerne på Kystvej var utilfredse med gadebelysningen, men 

beboerne arbejder selv videre med sagen. 

ad pkt. 12    Ny mødedato 

Mødet aftalt til tirsdag d. 4. feb. 2020.                    

                                            

Niels Mortensen 

  d. 28.11.2019 
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