
Bestyrelsesmøde HU 22. februar 2022 
 

Deltagere 
Bent Vestergaard  

Jeanette Myllerup 

Karen Halskov 

Karen Marie Hougård 

Louise Søndergaard Sørensen (referent) 

Peter Thomsen 

Poul Andersen 

Steffan Stuhr Petersen 

Afbud 
Birger Larsen 

 

Referat 

Generel orientering 

Udvikling og Bosætning 

Fastelavn 

Augustenborg Event 

Mødedatoer og mødefrekvens 

Eventuelt 

 

1.  Godkendelse af referat og 
dagsorden 

Godkendt 

2.  Generel orientering 
 
 

Fugletårn og Lillehavstien 
Fugletårnet skulle have været screenet den 27. januar, men der er 
ikke umiddelbart kommet noget fra kommunen. 
Fugletårnet ved Hostrup Sø har de rette dimensioner – tømreren 
er blevet bedt om at komme med et tilbud. 
 
Der bliver lavet en oversigt over hvilke fugle, der er ved Lillehav, så 
man kan se hvilke arter, der typisk er i området. Karen Marie tager 
kontakt til Ebbe Enøe mhp. materiale. 
 
Karen Marie spørger til mulighed for at etablere en platform neden 
for trappen. 
 
Hegnet ved Fjordhotellet står meget ustabilt. 
 
Bent køber et par skilte til hunde i snor/efterladenskaber i pose. 
 
Sundhedshus 



Gruppen har bedt om et møde med Sundhedsudvalget via 
forvaltningen. Der kom et mindre tilfredsstillende svar, hvor 
forvaltningen lagde op til, at vi skulle præstere aktører til et 
sundhedshus. 
Der blev sendt en lang mail med historik omkring sundhedshus til 
udvalgsformanden for Sundhedsudvalget, Didde Lauritzen. 
Karen har taget en snak med borgmesteren, og har forklaret 
problematikken. 
Didde Lauritzen har bekræftet at udvalget gerne vil mødes med 
HU. 
 
Gangbro til Vandskiklubben 
En del af broen er lavet og en del af det er pillet ned. Det laves ved 
Ungdomsskolen og transporteres ned i fag. 
Når projektet er færdigt, kan man søge penge til en fest, så de 
unge mennesker fra Flyverskolen, der har lagt en masse arbejde i 
det, kan fremvise deres arbejde til forældre/venner. 
 
Badehuse 
Broen ved badehusene pilles ned hvert år, men den er ikke i 
specielt god stand. 
Vej og Park vil gerne have den skrottet, men Sejlklubben vil gerne 
overtage nogle fag til slæbestedet. 
Hvis den bliver skrottet, må det forventes, at kommunen sætter en 
ny op. 
 
Forsikring 
Den forsikring, der er tegnet, er en netbanksforsikring, der dækker, 
hvis kontoen bliver hacket – ikke andet. 
Hvis foreningen skal forsikres koster det ca. 1.500 kr. om året – 
Poul undersøger mulighed og dækning. 
 
Økonomi 
Forvaltningen er blevet orienteret om regnskab, interesser, 
aktiviteter, osv. til orientering for udvalget. 
 
Havnens Dag 
Ændret til 29. maj 2022 kl. 10-16. 
Sebbe Als deltager. Der inviteres til kaffe på Nausten. 
Ungdomsskolen deltager med paddleboards. 
Der er kommet tilbud på en hoppeborg på 1.500 kr. Den 
sponsorerer HU. 
Brugsen kommer og sælger pølser og fadøl/rødvin. 
Der er dialog med det frivillige brandværn og lave demonstration 
af søredning med båd 
Der er åbne motorbåde, sejlbåde samt vandski. 
 
Hertugernes Augustenborg 



HU har tre tilmeldte til sporet, men der er ikke kommet nogle 
indkaldelser endnu. 
 
Havnegruppen 
Møde i uge 13. Det er forhåbning, at der er en tegning klar til 
Havnens Dag. 
Der er flotte gamle billeder på www.augustenborghavn.dk . 
 

3.  Udvikling og bosætning Forudsætning for bosætning er et sundhedshus – der bør kigges på 
lokaliteter som kommunen kan prioritere. 
 

4.  Fastelavn Fastelavn afholdes 26. februar 2022. Det kan ikke afholdes i 
slotsparken pga. vand på græsset. 
Det flyttes derfor inden for til ”Emma’s”. 
Pt. er der ca. 30 tilmeldte – primært børn. Der reklameres på HU’s 
Facebookside, hjemmeside, m.m. 
 

5.  Augustenborg Event Augustenborg Event er en selvstændig forening, der bl.a. har ”Jul 
på Hertugslottet”, så der kan søges midler. 
Der inviteres til forberedende møde, så interesserede foreninger 
kan bidrage. 
Jul på Hertugslottet afholdes 18.-19.-20. november. 
 

6.  Mødedatoer og 
mødefrekvens i HU’s 
bestyrelse 
- Udfærdigelse af 
dagsorden 
- Udsendelse af dagsorden 
- Tidspunkt for afholdelse 
- Mødefrekvens 
- Ordstyrer 
- Referent 

 

Møder afholdes som udgangspunkt tirsdage kl. 1630 – 1830 (den 
2. tirsdag i måneden). Flg. datoer er aftalt: 
 

 19. april 

 14. juni 

 16. august 

 11. oktober 

 9. december (fredag – julefrokost) 
 
Dagsorden sendes ud og input til denne sendes til formanden. 

7.  Punkter til næste møde Konstituering 
Generalforsamling 
 

8.  Eventuelt Paddleboards 
Der kan søges midler til paddleboards vedr. fritidsaktivitet på 
havnen. Der er 5 lovende fonde man kan søge – Karen Marie får 
hjælp af Steffan. Det skal efterfølgende afklares hvordan vi kan 
bruge dem. 
 
Generalforsamling 
Afholdes 16. marts kl. 17 – 19 i Augustenborghallerne. 
Peter Thomsen sørger for at tilspørge dirigent. 
Louise Søndergaard Sørensen er referent. 
 

9.  Næste møde 19. april 2022 kl. 1630 – sted tilgår  

http://www.augustenborghavn.dk/


 

 


