
Egernsund Borgerforening Bestyrelsesmøde 30.08.2021 

Tilstede: 
Poul, Ib, Tove, Lejf & Lene 
Afbud fra: Niels & Gerhard 
 
 
1) Referat fra sidste gang 
Rettelse: Valgdato 11.11. kl.19  
Ellers godkendt 
 
2) Økonomi 
Intet nyt, 6 restancer 
Ellers kun bevægelse på badebro-punktet 
 
3/4) Siden sidst & opfølgning 
Lejf har været på besøg i Ahlmannsparken. Det er blevet flot. 
 
Lene har igen fået henvendelse omkring kørselsproblemet ved Lågmaj Strand – Lejf tager 

kontakt til forvaltningen og beder om løsningsforslag – måske ensretning? 
 
Niels ønsker ikke længere at være referent. Lene overtager referatskrivning til møderne med 

mulighed for at skiftes med andre. 
 
Marina Minde / Hans Lindum Møller rettede henvendelse og bad om en udtalelse fra 

borgerforeningen omkring betydningen for legepladsen for byens børn. Tove har skrevet 
et par linjer for ham, som han ville benytte i en ansøgning til fornyelse af legepladsen hos 
LAG. 

 
5) Skt. Hans 
Godt fremmøde – god taler. 
 
 
6) Badebroen 
Overraskende støtte fra byens virksomheder: 
10.000kr Corral Line 
5.000kr Egernsund & Kværs Elektriker 
2.500kr Marina Minde 
 
Ansøgninger ude: 
Fabrikant Mads Clausens Fond, 60.000kr – Fase 1 
Sydbank – 60.000kr – Fase 1 
Sønderborg Kommune – Over 1 mio. Fase 3 
Norlys Vækstpulje – Fase 2 
 
BHJ Fonden – der mangler stadig finansiering af flydeponton med rutjse. Lene & Lejf sætter i 

værk med at få lavet plan og sende til BHJ, så vi kan få støtten på 50.000kr udbetalt. 
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Hængepartier: 
Nye broplader – Ib har aftalt med Thomas Kleinschmidt og de nye broplader kan opbevares 

hos Matzens igen. 
Gamle broplader – sættes op på facebook til fri afhentning, efter Niels har hentet det han 

har brug for. 
 
Tilbud fra Flemming Nielsen om foredrag som støttearrangement. Vi vil gerne afvente svar 

fra de næste fondsansøgninger. Tak for tilbuddet. 
 
Rampen er glat. Poul taler med Jonsson om hvad den bedste løsning er. 
 
Kan det sidste stykke af den gamle bro tages op? Det sidder synligt under broen i 

vandkanten. Poul nævner det for ham. 
 
Stolperne kigger op på siderne af broen. Ved sidste møde talte vi om at de skulle skæres ned 

til broniveau, så der ikke var fare fore at slå sig efter kommunen havde fået en anonym 
klage over broen. Måske giver det mening, da broens niveau skal kunne tilpasses. VI tager 
det op igen til forår. 

 
Starthjælp til at tage broen op – Poul spørger om én fra Jonsson vil vise os det første gang, 

så vi ikke ødelægger noget. 
 
Optagning af bro: 
Forslag fra Niels: Lørdag d.2.10 eller d.23.10.  
 
 
7) Brovej 
Lejf sender til forvaltningen, med de ting vi synes der stadig mangler. Med ros for 

nuværende status. Derefter følger Tove op med ønske om et møde for at tale om de 
næste skridt. 

Positiv erfaring igennem sommeren med den nye trafiksikring. Vi har ikke hørt yderligere 
klager over den. Positiv overrasket. 

 
 
8) Udviklingsrådet 
Lejf beder kommunen om at komme med de nyeste tal omkring tilflytning. 
Ejendomsmægler Faaborg melder, at det er et problem vi ikke har flere byggegrunde i byen. 
 
9) Vælgermødet 
11.11.2021 kl. 19.00-22.00 på DGS 
Lejf har inviteret samtlige partier og hørt tilbage fra nogle med bekræftelse. 
V, SP, DF, SF, Fælleslisten har bekræftet. 
DGS sælger øl & vand til publikum 
Vi leder efter en ordstyrer – Claus Rantzau Møller (JV Lokalredakteur) eller ???. Lejf 

kontakter og lover 2 gode flasker rødvin, da vi ikke betaler honorar. 
Vi skal lige være obs på personbegrænsning i salen. 
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10) Byfilm 
Tove og Lene fortalte om optagelserne forleden.  
Det var gået rigtig godt med god støtte fra lokale virksomheder og lokale folk. Sejlbåd, 

familie i skoven, damer på stranden og fodbold hos EKIF. Der skal suppleres med 
optagelser inde fra sportshallen, fællesspisning og Skt. Hans. Det skal nok blive en god 
film! 

Der var desværre sket en fejl hos AD Media, som havde glemte hovedsponsoren Lars 
Justesen Transport. Dagen inden optagelse ringede Helle Justesen og var noget forundret 
og fortørnet over at de ikke havde fået at vide at der skulle optages. AD Media & ISO Film 
har nu fundet en ny løsning med Lars Justesen, så han også kan optages til filmen. Auto 
Andersen og Melinas Sandwich får også tilbuddet. 

 
 
11) Tilbud om foredrag – se pt. 6 badebroen 
 
12) Juletræsfest – 4. eller 11.12. Tove afklarer med Majbritt 
 
13) Eventuelt: 
 
Vej & Park har pillet vores flagstang ned på havnen. Ib bad om at få den renset, så blev den 

pillet ned i stedet for. 
 
Fællesspisning - Hans Jørgen Conradsen spørger om vi er med som vi plejer. Tove har 

bekræftet. Nu skal vi finde en foredragsholder. Sidste torsdag i januar. 
 
14) Annoncering EKIF Bladet November-udgaven 
- Juletræsfesten 
- Vælgermøde 
- Generalforsamling Mandag d.28.2. – 19.30 
- Finansiering Badebro – Tak til sponsorer 
 
15) Næste møde: 
Mandag d.11. oktober kl.19 – DGS 
 
 
 
 
  


