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Borgerforeningen i Egernsund            

                  Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 26.04.2021                           

  
ad pkt . 1             Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

 

ad pkt . 2    Økonomi 

Brojubilæum og hejseværket 64.282,36 kr. 

Foreningen 27.453,05 kr. 

Juletræsfest 1.744,18 kr. 

Saldo total pr. 24.04.2021 : 93.479,59 kr. 

 

ad pkt.  3    Siden sidst 

Gave til Peter og Vivian for deres affaldsopsamling. 

Lene arrangerede en lille sammenkomst 1. påskedag ved mindestenen. 

  

ad pkt. 4    Igangværende aktiviteter. 

Optagelse af byfilmen udsættes til badebroen er opsat. Udsættes fra 20/5.Se punkt 6. 

 

ad pkt.  5     Generalforsamling 
Afholdes mandag d. 7. juni 2021. kl. 19.30. Bestyrelsen møder en halv time inden. 

Dagsordenen annonceres på facebook og på plakater, der opsættes i A3 format. 

Da Henning ikke ønsker at fortsætte, foreslår et flertal af bestyrelsen, at Lene  

indtræder. Gerhard Pawlowski foreslås som suppleant. Tove og Niels vil gerne 

fortsætte en periode mere. Lejf drager omsorg for stemmesedler. Lotte Christensen 

foreslås som dirigent. Lokalet reserveres af Tove.   

  

ad pkt.   6     Badebroen 

Samarbejdet med Egon er opsagt. Lene og Lejf arbejder videre med ansøgningerne. 

Hele projektet opdeles i tre etaper, hvor 1. etape er selve badebroen. Lejf udarbejder 

en oversigt over de enkelte  etaper med overslag. 

Tilbud fra C.J. Skibs- og bådebyggeri på T-stykke for enden af broen på 28.500 Kr. 

Niels tager en kontakt til værftet vedr. en udbygning af T-stykket og en ekstra lav 

platform med trappe til mindre børn. Det bliver således tre ekstra sektioner. 



Niels undersøger hvornår badebroen kan være opsat, af hensyn til den planlagte by-

filmoptagelse. 

Det er oplyst,  at kommunen vil arbejde for at det kan bliver en Blå-flag strand. 

Stranden er også rengjort med en ny specialmaskine. 

Bortskaffelse af de gamle broplader blev drøftet. Sagen medtages på næste møde, 

såfremt der ikke inden findes en løsning. 

 

ad pkt. 7     Lokalplan. 

Ikke tilfredsstillende presseomtale m.m. Lene og  Lejf arbejder videre med sagen. 

ad pkt.  8    Sankt Hans 

Afholdes onsdag d. 23. juni. Endnu ikke aftale med Asger Reher. Henning arbejder 

videre med sagen. Har evt. et andet emne til en taler. Tove aftaler nærmere omkring 

det praktiske med Den Gamle Skole, brandværnet og børnehaven. 

ad pkt. 9    Udviklingsrådet  

Foreningslivet i byen skal inddrages. Hvordan kommer vi videre? Sagen tages 

op på næste møde. 

ad pkt. 10    Annoncering i EKIF bladet. 

Intet til dette punkt. 

ad pkt. 11    Eventuelt . 

Lejf omtalte sin deltagelse i et bosætningsmøde,  hvor der havde været ca. 18 

deltagere fra flere små sogne. Der følges op om ca. 3 måneder. 

Poul omtalte en byvandring, der arrangeres af Lokalhistorisk Forening. Bliver senere 

annonceret i Ugeavisen. 

 pkt. 12.                               Næste mødedato. 

Afholdes efter generalforsamlingen d. 7. juni 

      

                                           

Niels Mortensen 

  d. 30.04.2021 

                                         

     

 

 

 



 

 

            

               

 

 

  

           

 

 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


