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Referat af bestyrelsesmøde i Hertugbyens Udviklingsforum 
Tirsdag den 19. juni 2022 kl. 16.30 til 18.30 i Augustenborghallerne

Dagsorden
Godkendelse af referat af mødet den 19. april
Generelt nyt v/formanden
Økonomi v/kassereren
Status på projekter
Evaluering på projekter
Dialog vedr. deltagelse i mødet i hallerne om Augustenborgs fremtid
Drøftelse og prioritering af samarbejder
PR/formidling af vores indsatser
Nye initiativer
Eventuelt

Deltagere: Jeanette, Stefan, Bent, Birger, Peter, Karen Marie, Karen M., 
Karen H. (Referent).
Afbud: Poul, Louise

Godkendelse af referat af mødet den 19. april
Referatet godkendtes

Generelt nyt v/formanden
Bestyrelsen enedes om at møderne så vidt muligt afholdes den sidste 
tirsdag hver måned klokken 16.30.

Økonomi v/kassereren
HU’s økonomi er fremragende, jvf. Oversigt fra Poul. 
Det er ikke muligt for HU at afvikle budgettet som planlagt, fordi flere 
projekter er syltet af diverse myndigheder (fugletårn, badehuse)

HU 2020
Sønderborg Kommune 100000,00
Netbank -850,00
Forsikring -613,61
Generalforsamling + 
møder

-2052,00

Havnens dag -3098,00
Tilskud, Augustenborg 
App

-8482,84

Vandskiklubben -5158,28
Fiskegrej til havnen -347,50
Sport og Fritid -1300,00

Saldo pr 1. januar 69.805,98
Saldo pr. 24. juni 155.243,52
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Status på projekter + 5. Evaluering behandledes samlet

Gangbroen ved vandskiklubben er næsten færdig.

Naturgruppen

Fugletårn - Karen Marie (KM) er gået i stå og må tages op politisk, 
især leje af grunden til tårnet. KM tager atter kontakt med Ebbe Enø 
herom.

Naturgruppen (KM) har deltaget i “spor” ang. slotsparken i forbindelse 
med “Hertugernes Augustenborg” Sønderborg Kommune efterlyser 
egnede arrangementer til afholdelse i parken. KM har til “spor”-møde 
foreslået bedre skiltning af Augustenborgstien og Lillehavsstien.

Sønderborg Kommune har samtidig tilsyneladende stillet “Hertugernes 
Augustenborg” i bero. Peter har hørt på vandrørene, at Masterplanen 
er bremset pga. besparelser og måske sættes i gang i 2023. 

Det blev besluttet, at HU udarbejder et brev til Sønderborg Kommune 
(borgmester + kommunaldirektør) for at bede om en klar udmelding 
ang. Masterplan for Augustenborg.

Havnegruppen

Havnens dag var vellykket.

Siloen er solgt af DLG til en ukendt køber

Havnegruppen deltog i Bevaringsforeningens stort anlagte “messe” i 
hallerne. Stefan undrer sig over, at Bevaringsforeningen beholdt alle 
borgersvarene.
Stefan benyttede lejligheden til at lobbye Mette Herold ang. 
istandsættelse af badehusene, som er syltet af de involverede 
myndigheder.
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Peter beretter, at kommissoriet vedr. havnen stadig ikke er fremlagt.

Sundhedshusgruppen

Der afholdes møde vedr. et sundhedshus i Augustenborg den 29. juni 
2022 i Glasburet med følgende deltagere:
- HU Sundhedshusgruppen
- Sønderborg Kommunes sundhedsudvalg
- Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen
- Interesserede sundhedsprofessionnelle

Trolden

Det blev besluttet at HU bevilger penge til at invitere troldens skaber 
til Augustenborg. Peter sørger for invitationen.

Se ovenfor.

Dialog vedr. evt. deltagelse i “messen” i hallen om Augustenborgs 
fremtid.
Messen har fundet sted - Stefan aflagde rapport, se punkt 4.

Drøftelse og prioritering af samarbejder
Der var stemning for at arrangere et fælles møde med de andre 
udviklingsfora i kommunen, dvs. Nordborg, Broager, Gråsten og os 
selv. Formålet med mødet er erfaringsudveksling. Dette emne sættes 
på dagsordenen for næste møde som et særskilt punkt.

PR/Formidling af vores indsats.
- Vi har brug for HU-veste. Bestyrelsen bevilgede penge til indkøb af 
veste. Referenten noterede ikke, hvem der sørger for at bestille 
vestene?
- Vi har brug for nye brochurer. Til næste bestyrelsesmøde 
udarbejder hvert bestyrelsesmedlem en lille tekst om sig selv til 
den nye brochure.

Nye initiativer
Jeanette deltager på vegne af HU i “Welcome September” for 
tilflyttere, som løber af stablen 17. september i Augustenborg og 24. 
september i Sønderborg. Bestyrelsen besluttede at støtte 
arrangementet i Augustenborg økonomisk.

Jeanette fortalte desuden om et par muligheder for aktiviteter (Art in 
the Park og Das Kleine Fest im grossen Garten). Bestyrelsen 
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besluttede at lede disse ideer videre til Sønderborg Kommune, som jo 
netop efterlyser aktiviteter til slotsparken.

Evt.
Ingen emner til evt.


