
Bestyrelsesmøde Egernsund Borgerforening 
Referat 21.06.2021 
 
Fremmødt: 
Tove, Ib, Poul, Lejf, Lene & Gerhard 
 
Afbud: Niels 
 
1 Konstituering: 
Tove Hagenau genvalgt som formand 
Lejf Christensen valgt som næstformand 
Ib Funder-Nielsen genvalgt som kasserer  
 
Medlemmer: 
Poul Brock-Larsen 
Lene Neumann Jepsen 
 
Suppleant: 
Gerhard Pawlowski 
 
2 Godkende referat 
Referat fra 26.4.2021 – godkendt uden bemærkninger 
Referat fra GF – godkendt uden bemærkninger 
 
3 Økonomi: 
20 rykkere udsendt, 3 betalt indtil nu 
 
 
4 Siden sidst: 
Lejf har modtaget henvendelse fra en borger om ensretning på Fjordvej (langs Lågmaj 
strand) Vi tjekker op på skiltning og ellers opfordrer vi kommunen til bedre skiltning. 
 
Debat på Facebook omkring badebroen, borgerforeningen, 
Udvikling af Egernsund-grupperne på Facebook. ”Egernsund – Events & Aktiviteter i 
Egernsund” lukkes pr. 1.juli 2021. 
Egernsund By fortsætter – den administreres af Thomas Froberg Petersen, der arbejder i 
Århus til daglig. 
 
 
5 Evaluering GF: 
Gik som den skulle 
Ikke nok reklame – måske kombineres med husstandsomdeling, huske egernsund.dk, EKIF 
bladet,  
 
Opgaveliste fra GF skal arbejdes videre med 
Gerhard snakker med Leif Møller om hjemmeside – fremtid 
 



6 Løbende aktiviteter 
Byfilm – vi skal først filme, når broen er færdig 
Vi filmer i august – aftaler skal laves. Lene aftaler ugedag med EKIF, derefter fastsættes 
dato. 
 
Blå Flag aktiviteter: 
Borgerforeningen laver ikke noget særligt d.26. juni til åbning af Blå Flag.  
Mon kommunen kommer og renser stranden inden lørdag? 
 
Der følger flere Blå Flag arrangementer i løbet af sommeren på Lågmaj. Borgerforeningen 
hjælper med at gøre opmærksom på disse på Facebook, men er ikke yderligere involveret. 
 
7 Skt. Hans  
Styr på aftaler med Brandværn, børnehave, DGS, Henning osv. 
Gerhard hjælper med at læsse bilen på DGS 
Lejf har printet sange og Simone Lange kommer hjem til Lejf 
Brandværn henter heksen 
 
 
8 Badebroen 
Jonsson tog fat i Poul i dag mandag. Der mangler lige de sidste pæle og den rigtige vind – 
broen forventes færdig denne uge. 
 
Tilladelse 
Alt materiale til tilladelsen er indsendt. Vi afventer at høre fra kommunen. 
 
Finansiering 
Vi har ansøgninger ude hos:  
Norlys (fase 2) 
Sydbank (fase 1) 
Sønderborg Kommune (fase 1) 
 
Opfordring til indsamling: 
MobilePay Box koster 15kr pr. 1000kr indsamlet.  
Lene opretter Mobile Pay Box til badebro og laver ”seddel” med opfordring til indsamling 
Vi annoncerer for indsamling på Facebook og i EKIF bladet. 
 
 
 Marehalm 

- Udvikling gennem årene 
- Starte forfra? Spørge igen 
- Udfordre på et nej 
- Kommunen kan give dispensation 

 
 
 
 



9 Brovej 
Vi mangler stadig en afklaring på de manglende dele – fortov ved Brillevej. Og et møde vi er 
blevet lovet. 
 
10 Udviklingsrådet 
Der er pt. ikke sket yderligere. Lejf er på sagen. 
 
11 Eventuelt 
Vælgermøde 
Vi forsøger dato d.10.11.2021. Lejf koordinerer med Møsse og Torben/DGS 
Så snart dato er bekræftet, skal det sendes til EKIF bladet. (inden 31.7.) 
Der skal findes en ordstyrer. 
Skal der aftales emner på forhånd? 
 
Referat fra borgmesteren: 
Svar omkring blomsterkummer kommer ultimo juni 
 
 
12 Annoncering EKIF Bladet 
Punkter til bladet med deadline 31.7.: 
Indsamling Badebro 
Konstitueret bestyrelse 
Vælgermøde 
Gave til affaldsindsamler (var ikke med sidst) 
 
13 Ny mødedato 
Mandag 30. august kl.19.00 på DGS 
 


