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Referat 

 

1.  Forslag til vedtægtsændringer samt 
forretningsorden til godkendelse på 
generalforsamling 

Vedtægterne blev drøftet og ændringer indføjet. 
Oplæg til vedtægtsændringer sendes ud til 
bestyrelsen til godkendelse. Disse fremlægges 
efterfølgende til vedtagelse på generalforsamling. 
Bestyrelsesansvarsforsikring undersøges af 
formanden, så bestyrelsen er beskyttet ift. 
erstatningskrav.  

 
2.  Fastlæggelse af dato for Generalforsamling 

2022 i henhold til vore vedtægter 
 
 

Generalforsamling afholdes den 16. marts kl. 17-19 
i Augustenborghallerne. 
Kræver tilmelding pga. forplejning. 

 
3.  Godkendelse af regnskab 2021 Regnskabet er vedhæftet referatet. 

Regnskab er godkendt ved revisor og formand. 
 
Hvis der er nogen, der har input til budget 2022, 
tages kontakt til formanden. 

 
4.  Nedsættelse af arbejdsgrupper og 

arbejdsstruktur 
1. Havnegruppen 
2. Naturgruppen 
3. Sundhedshus 
4. Masterplan med HB 
5. Havnens Dag 

1. Der er afsat midler til forprojektering ved 
Sønderborg Kommune. Der er lavet et 
kommissorium for havnen. 
Der er desuden etableret en høringsgruppe, 
der kan komme med input på det arbejde der 
foregår i havnegruppen. 



 
Forslag om, at hver gruppe har en 
tovholder, som dels indkalder til møder, 
sørger for referat og holder bestyrelsen 
orienteret. Tovholderne er gruppens 
talerør til forvaltning og 
formand/bestyrelsen 

2. Der er afleveret en beskrivelse til forvaltningen 
i forhold til fugletårnet. Det er sat på screening 
til torsdag den 27. januar. 
 
Der er ønske om, at der etableres en platform 
ved trappen ned mod Lillehav. Ebbe Enøe har 
lovet at kigge på det. 
 
Der er ønske om, at der sættes pølleskilt op 
ved Aktiv Spot, da folk er dårlige til at samle op 
efter deres hunde. 
 

3. Der er sendt en skrivelse til Social og 
Sundhedsudvalget, men der er ikke kommet 
nogen respons. De nye udvalg har ikke taget 
hul på arbejdet, bl.a. fordi formanden er på 
barsel. 
 

4. Der afholdes borgermøde 25. januar 2022. Der 
er ønske om, at der kommer et spor omkring 
dem der bor i Augustenborg, ydelser til 
borgerne, fx sundhedshus, bosætning, skole, 
osv. Ellers afvikler man. 
 

5. Havnens Dag afholdes den 29. maj 2022. 
Sejlklubberne er repræsenteret. Der arbejdes 
på, at HJV stiller med en båd, desuden 
jetskiklubben, vandskiklubben og vikingeskibe. 
Der skal sælges pølser og øl/vand, 
Augustenborg/Bro Frivillige Brandværn kan evt. 
inviteres. 

5.  Mødedatoer og mødefrekvens i HU’s 
bestyrelse 

- Udfærdigelse af dagsorden 
- Udsendelse af dagsorden 
- Tidspunkt for afholdelse 
- Mødefrekvens 
- Ordstyrer 
- Referent 

 

Udsættes til næste møde. 

6.  Punkter til næste møde Udvikling og Bosætning 
Augustenborg Event 
Mødedatoer og mødefrekvens 
 

7.  Eventuelt Der er kommet en forespørgsel om, om HU vil 
være med til at afholde en fastelavnsfest i parken 
ved Downstairs. Det deles op i 3 heats med børn, 
unge og voksne. 
Det afholdes den 26. februar kl. 10-22.  



 
Der er kommet placeringsforslag til trolden fra 
Sønderborg Kommune. Bedste placering er på 
Ejendomsstyrelsens matrikel nede for enden af 
trappen. 
 

8.  Næste møde 22. februar 2022 kl. 1630 i Glasburet 
 

 


