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Referat 
 
 
Pkt.  1               Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
Pkt.  2               Økonomi 
Kassebeholdning Driftskonto 15.552kr 
Juletræsfest: 1.700kr 
 
Pkt.  3               Siden sidst 
Henning Møsse spørger hvor de nye blomster bliver af – vi havde fået 3.000kr til 
blomsterudsmyking. Vi forventede at det var kommunens opgave til udsmykning. Niels 
anmoder om at få pengene udbetalt i år, så vi ikke mister dem næste år. Så kan vi etablere 
noget og næste år anmode kommunen om at overtage vedligeholdelse. 
 
Tove har afleveret en buket som velkomst til Melina’s.  
Auto Andersen fik et specialsøludvalg og var meget glad for hilsenen fra Borgerforeningen.  
 
Henvendelse fra borger om autoværn fra Lågmajvej hen til tunellen, som beskyttelse for 
cyklister ud mod hovedvejen. Vi tager det med på listen til T&M 
 
 
Pkt.  4               Opfølgning på igangværende aktiviteter 
Græskanter ved Hejseværk & Flagstang ved havnen – Tove sender en mail til Vej & Park 
om hvorfor den blev pillet ned og hvorfor der ikke laves ordentlig kant langs Hejseværk. 
Møsse vender skiltet ved hejseværket, så det igen kan læses. 
Skulle man overveje at samle alle standerne ved havnen, til ét fælles turistskilt? Måske det 
ligger hos Destination Sønderjylland. 
 
Støjfuger på Egernsundbroen bliver skiftet for 900.000kr i 2022 – Lene har rettet 
henvendelse til T&M om at det skal foregå uden brospærring og busomlægning. Svaret fra 
forvaltningen var mildest talt flabet. Vi hænger i og bliver ved med at rykke og kræve at det 
foregår borgervenligt. 
 
Generalforsamling – 28.februar 2022 kl.19.30 
Bestyrelsesmøde kl.19 – indkaldelse skal sættes i EKIF bladet. Deadline 23.oktober 
 
Ensretning af Fjordvej langs stranden – Lejf har skrevet en mail til direktør i Teknisk 
Forvaltning, Bjarke. 
 
Egernsund.dk 
Gerhard har talt med Leif Møller Jensen, webmaster for Egernsund.dk om sidens status 
og liv. Vil gerne modtage materialer omkring hvad der sker i borgerforeningen. 
Mødereferater, fotos,  
Vi kan også linke til Egernsund.dk i vores opslag på Facebook – Se mere på Egernsund.dk 
 
Domæne vil han gerne afhænde til Borgerforeningen – det koster 50kr i året for domæne og 
380kr i hosting. Vi er umiddelbart indstillet på at overtage domæne og udgifter til hosting. 
Men bestyrelsen er bekymret for ressourcer til drift og vedligehold af siden i fremtiden. Siden 
trænger til en stor overhaling af fagkyndige hænder og skal fremadrettes driftes. 
 
Vi vil gerne inddrage hele byens foreningsliv til at bidrage til siden. Der skal findes en model 
til opsætning og fremtidig drift af en moderniseret side. 
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Referater fra bestyrelsesmøder sendes til Leif/egernsund.dk, efter bestyrelsen har haft 1 uge 
til at kommentere referatet. 
 
Lokalplan 
Lejf efterspurgte status fra Sille Dall om arbejdet med lokalplan, som ikke længere skulle 
være bevarende. Lejf har fået svar fra Hanna Spilling som virkede meget uvidende omkring 
den allerede indgåede dialog med Sille Dall. Lejf har bedt forvaltningen om at koordinere 
internt. 
 
Åben Skole: 
Vi mangler en foredragsholder til Åben Skole, mangler stadig ideer. 
Bent Gundesen måske?  
 
 
 
 
Pkt.  5               Badebroen 
Vi har gennemgået regnskabet efter de nyeste tilskud 
150.00kr fra kommunen 
75.000kr fra Norlys – øremærket til flydeponton 
25.000kr fra Fabrikant Mads Clausen Fond 
 
Rundt regnet har vi 220.000kr til fase 2. 
 
Poul har talt med Jonsson – de spuler de resterende stolper fra den gamle bro væk ved 
lejlighed. Jonsson kigger også på en løsning med at få rampen mindre glat. 
 
Handicapelement: 
Hvad vil vi som handicap? Skal de kunne komme i vandet? Skal de kunne komme ud i 
vandet i kørestol? Eller skal de ”bare” kunne komme hen på broen? 
Det skal undersøges. 
 
Broen blev taget op lørdag 2.oktober af Jonsson. 4 personer med Viggo og en pram. Broen 
var taget op på en times tid. Jonsson gjorde det som borgerservice. Christian Jonsson har 
udtalt, at han gerne vil være behjælpelig fremadrettet. Brofagene ligger nu hos Jonsson. 
 
Lene laver økonomi oversigt til EKIF bladet med deadline 23.oktober 
Fase 2 – nye tiltag kommer til foråret, følg med her J 
 
Vi holder særskilt badebro-møde, hvor vi lægger os fast på hvad fase 2 skal indeholde og 
hvad de videre skridt er. 
 
Niels vil gerne overdrage ansvaret for broholdet – optagning, isætning, vedligehold. 
Poul har ikke protesteret om at overtage opgaven. 
 
Badebro-indvielse til sommer 2022 – Dato skal fastlægges, Grill, sodavand osv. til byens 
borgere. 
Fonde, politikere etc skal inviteres. 
 
Afregning med fundraiser: Han skal have 5% for de indhentede midler. 1.500kr er afregnet, 
mangler 1.000kr – Ib overfører. 
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Pkt.  6               Brovej 
Tilbagemelding på Brovejsarbejdet fra Borgerforeningen, 1 år efter.  Lejf har skrevet en side 
til kommunen med liste over hængepartier, også med forventninger om det fremadrettede 
arbejde. Mængden af lastbiler tages med. 

- Trapper, nedkørsler 
- Sikring af skolebørn og ældre der handler 
- Lyskryds 
- Autoværn ved tunnel 

Lejf beder om et møde med forvaltningen. 
 
 
Pkt.  7               Udviklingsrådet 
Intet nyt 
 
Pkt.  8               Vælgermøde d. 11.11. kl.19 – kl.22 
Lejf har lavet regneark med oversigt på politikere. 
Deltager: 
RV, K, NB, SF, Fælleslisten, DF, SP, V 
Mangler svar: 
Enhedslisten, Alternativet, Socialdemokratiet, LA, 
 
Rammer: 
Vi starter med at give dem 3min eller 4min 
Bestyrelsen finder emner der skal tages stilling til, som politikerne kan forberede sig på. 
 
Ordstyrer kan smide emnerne ind løbende. 
Ordstyrer mangler stadig – Claus Rantzau Møller, JV har takket nej. Peter Nordmand fra 
Gråsten Forum mangler svar. 
 
Lejf prøver med Kristian Pallesen 
Salg af øl/vand koordineres med DGS 
Vand til politikerne 
Politikerne må selv ordne navneskilte 
Stoleopsætning kl.18 
15min pause 
Lene skriver PM om mødet 
 
 
Pkt.  9               Juletræsfesten 
Dato: 4.december – aftalt med Majbritt 
Kl.14 til 16 
Musik: Forespørgsel ude hos Christina fra Broager. Måske Vagn? 
Tombola: Arrangerer du sammen med Majbritt – der skal skaffes præmier 
Slikposer: Det ordner Majbritt 
Æbleskiver etc står Majbritt for 
Hjælp på dagen – opsætning stole og borde 9.30-10.30 
Udgifter: Kun til musiker, tombola plejer at gå i 0 
Udsmykning: Julestjerner fra Bilka, papirsdug etc 
 
Reklamering – EKIF bladet – Tove skriver tekst og Lene tilføjer billede 
Lene sørger for Facebook og Egernsund.dk 
Tove sætter plakater op glasvitrine ved Melinas, ved Gundesen 
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Pkt.  10             Status på byfilmen 
Onsdag i uge 43 Styrk din Krop – Lene kontakter Majbritt 
Filme håndbold og stimulastik denne uge 
 
Distributionskanaler: 
Facebook 
Egernsund.dk 
Sommerhusudlejning, Mæglere, Marina Minde,  
 
 
Pkt.  11             Tilbud fra Flemming Nielsen 
Tove svarer ham: Da vi har fået så og så mange penge ind, takker vi nej. Og tak for 
tilbuddet. 
 
Pkt.  12             Bystrategi 
Det går simpelthen for stærkt. Tidsrammen er for stram til at få en ordentlig inddragelse hele 
vejen rundt. Lejf forfatter et brev, som Tove sender til TMU (politikere) og de to konsulenter 
med en ”klage” over at det er så presset. 
 
Vi har fået en invitation til at udpege 2-3personer som så skal mødes med Rinkenæs 
Borgerforening og Gråsten Forum. Lejf svarer at vi gerne vil deltage, men først kan sige 
hvem, når vi har en dato. 
 
Vi arbejder sideløbende videre med at byde ind med punkter til bystrategien: 
Vi lægger punkter op i systemet og opfordrer borgerne til at like disse, så Egernsund ikke 
”bliver glemt”. Punkterne skal formuleres indenfor en uge. 
 
Punkter vi kunne lægge ind: 
 
Sikker skolevej – Lyskryds 
Bosætning/Byggegrunde 
Naturområde ved skoven 
Maritimt miljø 
Teglværkshistorie 
Legeplads 
 
Lejf starter med et oplæg til de punkter på mail – så kan vi byde ind på skrift. 
 
Distribution: 
Facebook, Egernsund.dk 
 
 
 
 
Pkt.  13             Eventuelt 
Ideer til brug af 25.000kr: 

- Velkomstpakke til nye borgere 
o Vi afdækker det meste af byen. Når vi hører om nogle nye 
o Inkludere folder om Egernsund 
o Brød og Salt til indflyttere 
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o  
- Julestjerner – de får tilskud i forvejen 
- Ny hjemmeside egernsund.dk 
- Legeplads – små legeredskaber forskellige steder? 
- Murede Byporte? 

Lene undersøger nærmere om krav/tidsplan for de 25.000kr 
 
Lejf har fået opdaterede tal for kommunen om byens indbyggere. Vi skal lige sikre at de er 
sammenlignelige med tidligere års tal. 
 
Pkt.  14             Annoncering i EKIF bladet 
Juletræsfest – Tove & Lene 
Vælgermøde - Lejf 
Bystrategi – Lejf & Lene 
Generalforsamling - Ib 
Badebro – Lene 
 
 
Pkt.  16             Ny mødedato         
Mandag, 29. November 2021 kl.19  – med fokus på Badebro (og en lille smule juletræsfest) 
Vi køber ind til lidt godt til ganen. 


