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Borgerforeningen i Egernsund            

                  Rettet : Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag  d. 18.08.2020                            
                                                                   

ad pkt . 1             Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

 

ad pkt . 2    Økonomi 

Kontoudtog fra Sydbank pr. 18.08.202:  Følgende saldi: Hejseværket 44.361,24 kr. 

Foreningsservice 32.621,84 Kr., Juletræsfest 1.746,28 Kr. 

ad pkt.  3    Siden sidst 

Lene roste vores artikel om den nye badebro i EKIF-bladet august 2020. 

Mange vandrere  på gendarmstien igennem byen er konstateret. 

 

ad pkt. 4    Status på igangværende aktiviteter. 

Belægning under hejseværket er endnu ikke udført. Henning følger op på sagen. 

Kommunen søges om en blomsteropsats ved mindestenen til næste år. Der søges til 

efteråret. Lene orienterede om sagen vedr. tunnelforbedringer. Arbejdet er budgetteret 

til udførelse i år eller næste år. Belysningen er ikke medtaget. Spørgsmål om at 

invitere repræsentanter fra kommunen til en besigtigelse af tunnelbelysningen 

drøftedes. Sagen medtages på næste møde. 

Byfilmprojektet er strandet p.g.a. ovid19 virus. 

Udviklingsforum: Lejf udarbejder oplæg til videreførelse af udviklingsprojektet. 

Sagen medtages på næste møde. Kommunen søges om økonomisk hjælp. 

ad pkt.  5     Badebroen. 

Badebroen opsat og benyttes flittigt i den fine sommer. Fra kommunen fik vi 

refunderet materialeudgifterne på knap 4.000 kr. i forbindelse med opsætningen. 

Oprensning af tang og græsslåning udført af kommunen efter vores henvendelse. 

Nyt broprojekt: 

Oplæg fra fondraiser Sveistrup  blev godkendt . Startpris.1.500 kr + moms. Herefter 

500 kr + moms pr. time dog max. 5 % af indkomne fondsmidler. Kommunen 

kontakter vi selv med et udarbejdet oplæg. Der skal huskes på lokale firmaer incl. 

Linak. Spørgsmål om broens brede, 1,5 m måske 2 m. drøftedes. Budgettet justeres. 

Poul og Niels arbejder videre med sagen, 
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herunder kontakt til C.J.skibs- og bådebyggeri. De to indhentede tilbud søges 

justeres, når vi har mere konkret til sagen. 

ad pkt.  6    Status på Brovejsprojektet. 

Arbejdet menes at være igangsat. Tove retter fornyet henvendelse vedr. tidsplan m.m. 

for projektets gennemførelse. 

ad pkt.  7    Lokalplan for Sundgade. 

Leif retter henvendelse til kommunen om en simpel lokalplan. Herunder søges 

medtaget spørgsmål om parkering på matriklerne. 

ad pkt. 11    Eventuelt 

Ren by dag afholdes d. 19. september fra kl. 10.00. Poul meldte afbud, så Ib er indtil 

videre den eneste til det praktiske arbejde ( var det noget for Lene, Henning eller 

Lejf ? ). 

Tove spørger Torben om opbevaring af talerstolen et sted på skolen. 

Tove har sagt ja til et ”åben skole” arrangement. 

Juletræsfest afholdes lørdag d. 5. december. 

Forslag til en arbejdsdag med frivillig hjælp til strandrensning m.m. Sagen tages op 

inden næste sæson. 

Lene foreslog  ”en tur rundt i byen” for at hverve nye medlemmer. Forslaget blev 

vedtaget. Lene udarbejder et forslag med flyers samt forslag til tidsplan m.m. 

Derefter fordeles ruter.   

ad pkt. 12    Ny mødedato 

Afholdes mandag d. 5. oktober. 

      

                                            

Niels Mortensen 
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