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Borgerforeningen i Egernsund            

                  Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 23.11.2020                           

  
Afbud fra Poul  Brock Larsen. 

Fraværende Henning Jürgensen.                                                 

 

ad pkt . 1             Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

Niels fremsender senere en ansøgning til kommunen om en blomsterudsmykning ved 

mindestenen. 

ad pkt . 2    Økonomi 

Intet nyt at bemærke 

ad pkt.  3    Siden sidst 

Belægning ved hejseværket er ikke udført tilfredsstillede. Spørgsmålet om 

kommunen kan påtage sig opgaven, ellers må vi lade det udføre af en entreprenør for 

borgerforeningens regning ( hejseværkkontoen). Niels kontakter Henning.   

 

ad pkt. 4    Igangværende aktiviteter. 

Flere nye medlemmer efter artikel i EFIK bladet om Borgerforenigens aktiviteter. 

Lejf orienterede om statistik vedr. skolebørn m.m. Sender materialet til 

bestyrelsesmedlemmerne pr. e-mail. 

Udviklingsråd: Hvordan griber vi sagen an? Sagen medtages som punkt på 

næste møde. 

Lenes udarbejdede flyers var fint trykt til omdeling. 5 ruter blev fordelt. 

Som tidligere nævnt havde artiklen i EFIK-bladet  givet flere nye medlemmer. 

 Byfilmen er som tidligere besluttet  udsat til foråret 2021. Meddelt til 

sponsorerne. 

Ib meddelte, at juletræet er klar til opsætning på havnen. 

  

 ad pkt.  5     Generalforsamling 
Henning ønsker ikke at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Lene til indtrædelse i 

bestyrelsen. Tove og Niels vil gerne fortsætte en periode mere. Gerhard Pawlowski 

foreslås som suppleant. 

Lotte  Christensen foreslås som dirigent. 

Lokalet reserveres.    

Annonce medtages i bladet d. 30/1-2021. 
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ad pkt.   6     Badebroen 

Egon rykkes for en større aktivitet med sponsoransøgningerne. Tove skriver og 

anmoder om at medtage flere mulige sponsorer herunder Nordea og andre banker. 

Også Friluftsrådet blev foreslået som sponsormulighed. 

ad pkt. 7     Brovejsprojektet. 

Kommunens svar var ikke helt tilfredsstillende. Tove takker for svaret og meddeler, at 

vi kommer tilbage til sagen vedr. de trafikale forhold, som vi ikke mener der blev 

svaret på. 

ad pkt.  8    Tilbagemelding på møde med kommunen  

     vedr. lokalplan for Sundgade. 

Tove og Lejf har forelagt problemstillingen på et møde med to repræsentanter fra 

kommunen, med begrænset resultatet. Lejf udarbejder en skrivele til kommunens 

udvalg med anmodning om, at der udarbejdes en lokalplan med de forhold, vi 

tidligere har nævnt. 

ad pkt. 9    Annoncering i EKIF-bladet  

Generalforsamling d. 24. feb. 2021 med dagsorden. 

Lene og Lejf  udarbejder en artikel om vores ideer til et udviklingsråd. 

Ren dag 2021 d. 18. april omtales. 

Åben skole. Tove undersøger, om der skal aflyses, inden deadline. 

ad pkt. 10    Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 

ad pkt. 11    Ny mødedato 

Afholdes mandag d. 1. feb. 2021. 

      

                                           

Niels Mortensen 

  d. 25.11.2020 

 

                                         



     

 

 

 

 

 

            

               

 

 

  

           

 

 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


