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Deltagere
Steffan Stuhr Petersen
Jeanette Myllerup
Poul Andersen
Bent Vestergaard
Karen Halskov
Louise Søndergaard Sørensen (referent)

Afbud
Birger Larsen
Karen Marie Hougård
Peter Thomsen

Dagsorden





Økonomi
Projekter 2022
Ændringer til vedtægter og forretningsorden JAM
Evt.

Økonomi
Der er et par enkelte udestående betalinger, bl.a. til Davidsen vedr. brobyggeri på ca. 8.000 kr. Derefter er
beholdningen 67.000 kr.
Der er købt julelys til knap 25.000 kr. samt knap 4.000 kr. til vælgermøde.
Der var afsat 30.000 kr. til Aktiv Spot, men kommunens tilskud på 100.000 kr. dækker alle udgifterne. De
30.000 kr. der er bevilget til projektet, bliver der ikke behov for.
Der er åbnet en ”konto” på Café Downstairs i fm. bådebroprojektet, hvor de unge kan hente forplejning.
Afregning sendes til Poul.
Derudover er der udgifter til hjemmeside.

Projekter 2022
Status på gangbro:
De når ikke mere i år, men genoptager arbejdet primo januar 2022. Jeanette har sendt dokumentation til
Friluftsrådet, da der var deadline på projektet november 2021. Pga. vejr og corona samt overdragelse af
projekt fra spejderne, har projektet trukket ud.
Der er forslag om, at der sættes borde og bænke op ude på ”Næsset” (sandodden) ved vandskiklubben –
det skal selvfølgelig være noget, der kan holde til højvande. By og Landskab har givet tilladelse til opsætning

af bord/bænkesæt, lige så har Naturstyrelsen, der ydermere har suppleret med tilladelse til etablering af
bålplads med op til 2 stk. bord/bænkesæt.
Status på fugletårn:
Haster ikke, men skubbes til 2022 pga. Pouls rådighedstid.
Status på udkigshul:
Man kan ikke gå nede for enden af trappen tørskoet, hvilket giver udfordringer med ophold. Man kan bygge
en platform, men det kræver byggetilladelse og benarbejde.
Mht. sundhedshuset:
Er nævnt i fm. nedsættelse af de politiske udvalg, men afventer nærmere bevågenhed. Nordicals har tilbudt
lejemål i den hvide by vedr. sundhedshuse.
Man kan invitere politikerne i sundhedsudvalget til dialog; Karen laver udkast til skrivelse, der sendes i
høring i HU.
Man skal tænke bredt ift. ydelser, der kan bruge sundhedshuset som base, evt. på ”stationsbasis”.
Status på badehusene:
Der er ikke noget nyt. Der skal afholdes et møde Mette Herold før jul, men hun er ikke vendt tilbage.
Status på havnen:
Erik Lund er projektleder på havnen, og der har været afholdt møde med Bjarke Eriksen. Udvalget er
udvidet med flere profiler. Havnegruppen mødes mandag den 13. december.
Derudover indkaldes der til borgermøde den 9. januar (afhængigt af corona) omkring de 4 spor i
Masterplanen. Der er afsat 3 mio. kr. der pt. ikke er øremærket til noget.
Status på børnecykeldag:
Der er bevilget 5.000 kr. til projektet. Tages op igen på næste møde.
Vedr. Havnens Dag:
11. juni er en dårlig dag, da der er Nordalsfestival – der arbejdes på at få den flyttet.

Ændringer til vedtægter og forretningsorden
Udskydes til næste møde. Forslag til ændringer sendes ud med næste dagsorden.

Evt.
Jul på Hertugslottet genopstår med egen forening: "Augustenborg Events". Dette sker for at tydeliggøre
adskillelsen mellem "Jul på Hertugslottet" og Hertugbyens Udviklingsforum. ”Augustenborg Events” består
af den allerede eksisterende julekomité: Birger, Lotte og René Clausen, Morten Mehlberg, Klaus Iskov,
Torben Andersen og Jeanette. Sigtet er at stable penge på benene og i samarbejde med aktører planlægge
Jul på Hertugslottet og evt. andre events.
Kommunen har en pulje til forskønnelse af grønne områder som kan søges inden 31. januar, der kan evt.
søges til blomsterløg. Der kan søges om op til 20.000 kr. og der kan søges til både anlæg og drift.
Meld potentielle placeringer til Louise lsso@sonderborg.dk senest 20. januar 2022.
https://selvbetjening.egki.dk/540/540-30112113331603

