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Referat fra Borgerforeningens bestyrelsesmøde d. 5.  oktober 2020. 
 

 ad 1. Referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 

 

ad  2 Økonomi. 

Ansvarsforsikring af badebroen indgået. Pris 758,00 kr. Ellers ingen bemærkninger. 

 

ad  3. Siden sidst. 

Lejf omtalte to nye byggerier på ”Island”. 

Indkøbt beslag og pæle til badebroen ( Lejf). 

Belægning under hejseværket er under udførelse. 

Skiltet på havnen er falmet/solmat. Kan evt. vendes. Ellers kontaktes TopTryk. ( Henning). 

Niels søger kommunen om en blomsteropsats ved mindestenen, til udførelse i foråret 2021. 

Brovejs-spærring. Lene orienterede om sagen vedr. annullering af den med meget kort varsel 

annoncerede lukning. Fin indsats.   

 

ad 4.Status på igangværende projekter. 

Lejf fremlagde sit udkast til etablering af et udviklingsråd- udviklingsforum. Udkast og forslag til  

vedtægter fremsendet til bestyrelsen. Et fint materiale som kan danne baggrund for det videre 

arbejde. Lejf og Lene arbejder videre med sagen. Der orienteres også på facebook. 

 

ad 5 Badebroen - nedtagning af den gamle - ansøgning om midler til den nye. 

Badebroen nedtages lørdag d. 31.10 , kl. 09.00. Lene, Lejf og Niels m.fl. deltager. 

Den nye badebro: Der søges de aftalte fonde, Prøve på et brofag udført af C.J. Skibs-og 

bådebyggeri godkendt. Tove rykker Egon for ansøgningen til kommunen. 

 

ad 6 .  Evaluering på projekt Ren Dag 

En fin dag med ca. 10 deltagere. Ikke helt så meget affald som i tidligere år. Lene og Daniel var 

efterfølgende vært ved et lille traktement. Næste år afholdes Ren Dag d. 18 april, 

 

ad 7. Status på brovejsprojektet. 

Problematikken omkring det trafiksikkerhedsmæssige ved cykel og gangstier blev drøftet, herunder 

at dele af  projektet ikke synes at blive udført i henhold til den oprindelige plan. Tove har i skrivelse 

af 25. sep.  ansøgt Åse Nygaard om et møde vedr. projektet. Der søges igen om et dialogmøde, da vi 

ikke finder at være blevet orienteret, som tidligere aftalt, herunder spørgsmålet om den planlagte 

lysregulering ved Brillevej. 

 

ad 8. Planlægning af uddeling af flyers vedr. nye medlemmer. 
Lenes oplæg blev gennemgået. Justeres lidt med enkelte tilføjelser. Lene foretager det videre 

fornødne, herunder en fordelingsplan mellem bestyrelsen. Medtages i EKIF  bladet.   

 

ad 9 Byfilm. 

Tove og Lene arbejder med projektet. Møde afholdes med firmaet. Optagelser m.m. foreslås udsat 

til næste år – forsommer. 

 



 

Side 2 

ad 10 Lokalplan Sundgade 

Møde afholdes torsdag d. 29 oktober kl. 15.00, arrangeret af  Lejf  med en medarbejder ( Sille 

Markussen Dahl ) fra kommunens planafdeling vedr. sagen. I en lokalplan ønsker vi  medtaget 

følgende: Parkering på ejendommen, ensartet betingelser for bebyggelse, herunder måske teglsten. 

 

ad 11. Juletræsfest. 

Afholdes d. 5. december. Tove orienterede om planlægningen. Annonceres i i EKIF bladet, med 

forbehold i henhold til corona . 

  

ad 12 Generalforsamling 2021. 

Afholdes onsdag 24.2.21. Ib udarbejder dagsorden  Medtages i EKIF bladet. 

 

ad 13. Eventuelt. 

Intet at bemærke 

 

ad 14 Ny mødedato 

Næste møde afholdes mandag d. 23. nov. kl. 19.00    

 

 

Niels Mortensen, d. 07.10.2020 

 

 

 

 


