Bestyrelsesmøde HU 19. april 2022
Deltagere
Bent Vestergaard
Birger Larsen
Jeanette Myllerup (deltog ikke i pkt. 8 pga. inhabilitet)
Karen Halskov
Karen Marie Hougård
Karen Mølbæk
Louise Søndergaard Sørensen (referent)
Peter Thomsen
Poul Andersen
Steffan Stuhr Petersen
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Godkendelse af dagsorden og referat
Konstituering
Ukraine – hvilke muligheder er der?
Bykontor om indsatser i sporene med Sønderborg Kommune
Aftaler om økonomi
Arbejdsgruppe omkring ansøgninger til udstyr til havnen
Aksel og Lars’ messe i hallen
WEB-app Augustenborg Guiden Thomas Myllerup
Punkter til næste møde
Næste møde
Evt.
1. Godkendelse af dagsorden
og referat

Mht. referat fra GF-22 ser det ud som om de vedtagne forslag til
vedtægtsændringer blev godkendt på GF.
Det kan ikke umiddelbart lade sig gøre ifølge egne vedtægter.
Der har ikke været fremsat skriftlige forslag uden for HU, og det
dur ikke, at vi vedtager mundtlige ændringer på GF.
Det skal i referatet klart fremgå hvilke vedtægtsændringer der er
fremkommet mundtligt.
Hvis vi registrerer medlemmer, så repræsenterer vi i bund og
grund kun dem, der melder sig ind. Men HU er grundlagt på
borgerønsker og er åbne for ALLE, der kontakter os og har bidraget
og stadig bidrager med forslag og initiativer, der kan gøre det
bedre og mere spændende at bo i byen.
Dette er med respekt for den opbakning, der var på det
borgermøde hvorfra HU udsprang.

Alle andre udviklingsfora arbejder også uden medlemmer.
Om vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling eller afventer
vedtægtsændringer til næste generalforsamling, er udskudt indtil
næste bestyrelsesmøde.
2. Konstituering

Formand Jeanette (indtil der findes en anden)
Næstformand Steffan
Kasserer Poul
Sekretær Louise
Bestyrelsesmedlem Karen H.
Bestyrelsesmedlem Karen Marie
Bestyrelsesmedlem Bent
Bestyrelsesmedlem Peter
Suppleant Karen M.

3. Ukraine

Der er ca. 170 ukrainere i Den Hvide By pt. Der er kapacitet til ca.
400 personer.
Sønderborg hjælper Ukraine, er flyttet til Augustenborg, da der
umiddelbart er frivillige nok.
Den Hvide By er en midlertidig foranstaltning før de bliver sendt
videre til andre kommuner.
HU har gjort opmærksom på vores tilstedeværelse ved AsylSyd – så
kan de henvende sig, hvis der er behov.

4. Bykontor/Hertugernes
Augustenborg

Hvis HU vil have indflydelse, er det nu man skal træde ind i et af
sporene.
Pt. er HU repræsenteret i turisme- og natursporet ved Karen
Marie.
Louise har oprindeligt tilmeldt sig historiesporet, men må melde
fra fordi møderne konsekvent ligger kl. 15, og det er problematisk
for Louise at få fri.
Karen Marie holder øjnene åbne ift. om hvilke muligheder der
byder sig.

5. Aftaler om økonomi

Der har tidligere været en grænse på 2.500 kr. ift. formandens
disponering.
Beløbsgrænsen bibeholdes.

6. Arbejdsgruppe ansøgninger
udstyr til havnen

Til Havnens Dag kommer Ungdomsskolen med paddleboards, så
det haster ikke med ansøgning.
Der er dog mange penge at hente, hvis man søger, og der er
generelt opbakning til at søge fondsmidler.

7. Aksel og Lars’ messe i
hallen

Bevaringsforeningen afholder byudviklingsmesse søndag d. 12. juni
kl. 13-17.
Havnegruppen er inviteret til og har sagt ja til at få 10 m2 til en
stand.

Byudviklingsmesse
12-06-2022.docx

8. Web-app
Augustenborgguiden

App’en dækker rigtigt mange interesser i området, og HU ser det
som et aktiv, der skal støttes.
Bestyrelsen bakker økonomisk op omkring markedsføring, og
imødeser en faktura på aftalt beløb.
Hvis den skal oversættes til tysk, skal der indhentes en pris på
dette. Karen Marie forhører sig i eget netværk.

9. Punkter til næste møde

Prioritering af midler i 2022

10. Næste møde

14. juni kl. 1630 – 1830 i Glasburet

11. Evt.

Region Syddanmark er positivt stemt omkring samarbejde omkring
sundhedshus. Der afholdes interessemøde den 31. maj.

