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Referat fra Borgerforeningens bestyrelsesmøde d. 4. marts 2019. 

 

ad pkt.  1    Konstituering af bestyrelsen 
Tove blev genvalgt til formand, Henning genvalgt til næstformand og Niels genvalgt 

som suppleant og referent.     

ad pkt.  2    Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 

Referatet blev godkendt. 

ad pkt.  3    Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 

ad pkt.  4    Økonomi 

193 medlemmer. 18 restancer, som får en sidste ”hilsen”. 

Ellers ingen ændringer. 

ad pkt.  5    Siden sidst 

Velkomstfolderen blev forevist. Afsnittet ” Det gode liv” fra Egernsund blev oplæst af 

formanden. Skulpturen på havnepladsen skulle muligvis være medtages i folderen. 

 Ib undersøger sagen. 

Formanden har haft kontakt til Karsten Skov vedr. indleder/foredrag til Åben Skole 

næste år. d. 30 jan. 2020. Pris 2000 kr. Godkendtes. 

Spørgsmål om lokalplan for Sundgade. Spørgsmålet rejst i forbindelse med en aktuel 

byggesag. Mette Thomsen fra Sønderborg kommune har drøftes sagen med Tove.  

Der foretages indtil videre ikke mere i sagen. 

Udkast til skrivelse til beboerne ved stranden blev godkendt. Lejf fremsender 

matrikelkort over området. 

Hejseværket: Tilbud/overslag fra Søren Hansen for belægningsarbejde på 27.000 kr. 

er betydeligt højere endt forventet. Henning og evt. Niels tager en fornyet drøftelse 

om mulighed for en minimering af projektet. 

Nye blomster ved mindestenen. (Daniel) 

ad pkt.  6    Opfølgning på igangværende aktiviteter. 

Badebroen: Intet nyt. 

Udviklingsrådet: Lejf arbejder videre med sagen.   

 ad pkt.  7    Status på Brovejsprojektet 

Udvalget afholder møde d. 5. marts. Flere deltagere i udvalget, heraf enkelte med 

meget kritiske holdninger til forsalget. Bestyrelsen fastholder de store linier i 

forslaget/sagen.   

Bestyrelsen holdes orienteret om det videre sagsforløb.   

ad pkt.  8    Aftaler omkring Projekt Ren Dag 

Afholdes søndag d. 31. marts kl. 10.00. Poul og Ib forestår arrangementet. 

En stor del af bestyrelsen med ægtefælder deltager.    
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ad pkt.  9    Sankt Hans 

Sankt Hans fest afholdes  søndag d. 23. juni. Tove og Henning står for arrangementet 

mht. taler og Poul og Ib for det praktiske. 

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

Spørgsmålet blev drøftet. Der forventes mange aktiviteter og arrangementer i 2020 i 

anledning af 100 året for genforeningen.  Bestyrelsen går i tænkeboksen hvorefter 

sagen genoptages og afgøres på næste møde. 

ad pkt.  11    Henvendelse fra borger vedr. området v. Island 

Enighed om at borgerforeningen ikke kan løse problemet omkring det 

opmagasinerede fyld og affald m.m. i og ved de to mindre søområder. 

Mulighed for beboere at deltage i ”en dag” arrangementet, også af repræsentanter fra 

den nærliggende boligforening.   

ad pkt. 12    Annoncering i EKIF-bladet 

Indlæg til bladet, herunder  Sankt Hans arrangementet, skal klares inden d. 8. april. 

Ib og Henning. 

ad pkt.  13    Eventuelt 

Daniel orienterede om et forslag til opførelse af en ny legeplads. 70 interesserede har 

allerede vist interesse via facebook. Der undersøges muligheder for en evt. placering. 

Egernsund-prammen fundet udstillet i Nykøbing Falster Middelaldercenter. 

ad pkt.  14   Næste mødedato 

Tirsdag d. 21 maj kl. 19.00 

                                                         
 

Niels Mortensen 

 07.03.2019 

 

 

 

 

 


