
Side 1 af 2 

 

d. 09.06.2020 

Referat fra Borgerforeningens bestyrelsesmøde d. 08.06.2020. 

 

ad pkt. 1 Konstituering af bestyrelse. 

Formand: Tove Hagenau. 

Næstformand: Henning Jürgensen. 

Kassere: Ib Funder- Nielsen 

Suppleant: Lene Neuman Jepsen 

Referent: Niels Mortensen. 

ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. 

Referatet blev godkendt. De rejste spørgsmål om lokalplan for Sundgade samt forslag 

til opsætning af (flere) affaldsstativer medtages som punkt på næste møde.   

ad pkt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. Tove rykker Byfilm for projektet. Vi forventes at blive 

inddraget omkring ”drejebogen”. 

 

ad pkt. 4 Økonomi. 

Overskuddet fra brojubilæet, godt 30.000 kr.,  har projektgruppen besluttet, at vi kan 

anvende til en ny badebro. 

Kassebeholdning: 17027 kr. 

Hejseværket: 33.703 kr. 

Der er 20 restanter. 

 

ad pkt. 5  Siden sidst. 

Genforeningsarrangementerne blev aflyst den 13. og 27 juni. 

Henning har sørget for genforeningsstenens renovering og blomsterplantning. Forslag 

til nye blomsterkummer samt opretning af flagstang blev drøftet. Henning drager 

omsorg for dette. 

Hejseværket: Det aftalte belægningsarbejde er ikke udført. Henning rykker Thorbjørn 

for arbejdet. 

Fire stk. videoer fra brofestjubilætet 2018 er produceret af  Gertraudt Jepsen. 

Klargøres til offentliggørelse på 2. årsdagen for jubilæet.   

 

ad pkt. 6 Opfølgning af igangværende aktiviteter. 

Udviklingsrådet. Intet nyt. 

Sct. Hansfest aflyst. Tove orienterer relevante partnere. Meddeles også på facebook   
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ad pkt. 7 Badebroen. 
Tilbud fra fa..C.J. Skibs & bådebyggeri på 6.500,00 + moms for nødvendig opretning 

incl. 3 nye rørstolper. Tilbuddet blev godkendt. Regningen ønskes delt op i materialer 

og arbejdsløn, således, at vi har mulighed for at søge refusion af materialeudgifterne 

via kommunens 350.000 kroners pulje, der er afsat til sådanne formål i  henhold til 

retningslinierne fra 2009. Niels arbejder videre med sagen. 

 

Vedr. projekt ny badebro 2021: Tilbud af 31.03.2020 fra C.J. Skibs & bådebyggeri på 

132.750 kr. incl. moms, er det billigste af de to indhentede tilbud. Der arbejdes videre 

med sagen, i henhold til det laveste tilbud, herunder en mere specificeret 

projektbeskrivelse og spørgsmålet om størrelse på de enkelte broplademoduler. ( 3,0-

1,5 m). Poul og Niels kontakter og arbejder videre med sagen. Projektet tildannes og 

forberedes til brug ved fondsansøgninger. Niels kontakter Egon Svejstrup med 

anmodning om udarbejdelse af ansøgninger til diverse fonde, og pris for arbejdet.    

 

ad pkt. 8 Status Brovejsprojektet. 

Lene har forespurgt Jens Christian Mikkelsen fra forvaltningen om tidsplan, men der 

er ingen dato endnu. 

Tove redegjorde for Lenes artikel om brovejssagen i Gråsten Ugeavis fra d. 10. marts. 

 

ad pkt. 9  annoncering i EKIF- bladet. 

Udkommer 2. august. Børneloppemarked d. 10. august omtales. 

 

ad pkt. 10 Eventuelt. 

Vedr. tunnel : Lene udarbejder en skrivelse til Teknik og Miljøudvalgets medlemmer 

og direktøren vedr. sagen om renovering af tunnel under Brovej. Vi anfører,  at der 

udover de foreslåede forbedringer er behov for en bedre belysning. 

Lene foreslår en aktiv indsats for at få flere medlemmer. Evt. ved direkte at agiterer i 

byen. 

Forslag til  broaktier  til støtte for ny badebro, blev også nævnt. 

   

ad pkt. 11. Ny mødedato. 
Tirsdag d. 18. august kl. 19.00. 
 

Niels Mortensen 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


