
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i  
Hertugbyens Udviklingsforum 

i Augustenborghallerne i ”Glasburet” 
 

Tirsdag den 6. september 2022, kl. 16.30 til 18.30 
 

 

Deltagere 
Poul, Steffan, Birger, Peter, Karen Mølbæk, Karen Halskov, Jeanette 
Afbud: Karen Marie, Bent. 
Referent: Jeanette 
 

Dagsorden: 
 
1) Godkendelse af referat (https://www.icloud.com/iclouddrive/04danP6rUtnSi-hqUvFOrT2AA)  
Referatet blev godkendt. 
 
2) Generelt nyt v/formand 
Louise er blevet nødt til at stoppe i bestyrelsen som følge af sit arbejde. Vi takker Louise for sit gode humør, 
store engagement og sin arbejdsomhed og ønsker hende alt godt i jobbet. Vi kunne så byde velkommen til 
Karen Mølbæk, der før var suppleant, men nu en fast del af bestyrelsen. Vi ser frem til samarbejdet. 
 
3) Økonomi v/kasserer 

Økonomien ser god ud, og det er HU glade for, da der ligger mange udgifter forude, bl.a. SUP boards, 
fejring af afsluttet gangbro ud til Vandskiklubben, fugletårn mv. 
 
Poul har indhentet tilbud på Bestyrelsesansvarsforsikring. Tilbuddet godkendes og sættes i gang. 
Birger og Poul, til næste møde: Finder ud af, hvad det er for en forsikring, vi har hos KF.  
Poul, til næste møde: Disposition over kommende udgifter ifm. Projekter. 
 
Der skal søges midler til bl.a. badehusprojektet – f.eks. LAG-midler. 
 
4) Status/evaluering på projekter 
Fugletårn 

Vi ønsker fugletårn ved Lillehavsstien. Vi mangler politisk afklaring af lejeaftale, før diverse ansøgninger 
kan sættes i gang. Alternativt skal vi acceptere, at HU skal betale årlig leje af "frimærket" hvor 
fugletårnet skal stå (1.000 kr./år). Vi forsøger at høre politisk, om det kan passe, at en forening uden 
indtægt skal betale for noget, som laves TIL borgerne og med offentlig adgang. 
 
Havn 
Stor ros og skønt med liv ved havnen med krabbestænger og den gamle del af badebroen. Det hele bruges 
flittigt hver dag. 
 
Havneprojekt 
Havnegruppen er som sådan ude af projektet, der nu er overtaget af kommunen. En investor har købt siloen, 
men navnet er indtil videre tophemmeligt. 
 
 

https://www.icloud.com/iclouddrive/04danP6rUtnSi-hqUvFOrT2AA


 

Gangbro 
Flyverskolen/Ungdomsskolen er i gang med broen og arbejder der hver tirsdag og torsdag frem til midt 
oktober. Borgere har klaget til Naturstyrelsen over manglende oprydning på stedet med gamle brofag, der 
ligger smidt under broen. Dette er drøftet med Naturstyrelsen. De gamle brofag ligger under broen, da de 
bruges til at træde på, når der arbejdes på broen. Flyverskolen har lovet at holde opryddet. 
 
Sundhedshus 
Processen er lang, men mødet den 29. juni med potentielle interessenter (behovsafdækning) var interessant 
og bragte nyttig viden og nye opmærksomhedspunkter frem i lyset. På mødet deltog interessenter, 
kommunen og regionen. Mødet blev afsluttet med, at interessenter – efter sommerferien – skulle melde 
tilbage om evt. fortsat interesse. 
 
Jeanette, til næste møde: Er der fortsat interesse? HU har intet hørt. Jeanette kontakter Britt for at høre 
nærmere. 
 
Turisme 
Turiststationen er snart hjemløs, da den ikke længere er ønsket på Tanken. Karen Marie har forsøgt at få den 
på Augustenborg Project, men denne løsning er ikke optimal pga. den aktuelle situation med manglende 
personale og deraf følgende reduceret åbningstid – der er også problemer i forhold til plads. Karen Marie har i 
stedet spurgt hos KunstPunkt, der kan have den stående i ”forgangen”. Der er wifi og adgang næsten hele 
tiden og gode parkeringsforhold. KunstPunkt vender tilbage efter deres bestyrelsesmøde. 
 
Welcome September for tilflyttere den 17. september 
Desværre aflyst, da der kun var 2 deltagere. 
 
5) Drøftelse og prioritering af samarbejder. 
Fællesmøde ønskes med de andre udviklingsfora: Udviklingsforum Nordals, Broager Udviklingsforum, Gråsten 
Forum. Formålet skal være erfaringsudveksling, sidder vi måske med samme problemstillinger, hvad føler de 
andre fora i forhold til kommunikation med kommunen, kan vi stå sammen om evt. problemstillinger. 
Datoforslag 10. januar 2023. Karen H, Karen M og Jeanette laver oplæg til dagsorden. 
 
Oplæg til politikere for at gøre opmærksom på HU 
Karen H har som aftalt sidste møde, lavet forslag.  
 
- Opfølgning på messen i hallen (Karen Marie)  
- Kontakt til politikerne om HUs fremtid (Karen Marie)  
- Høstmarked, årlig havnedag, Sankt Hans osv. I samarbejde med hvem? (Karen Marie) 
Udskudt til møde, hvor Karen Marie kan deltage. 
 
6) Jul på Hertugslottet (Birger) 
Julemarkedet bliver aflyst. Der satses på næste år. 
 
7) PR/Formidling af vores indsatser 
Steffan har bestilt veste, og disse er ankommet.  
 
- Ny brochure – alle skriver en lille tekst om sig selv. Hvem er du, hvad har motiveret dig til at være med i HU 
(find evt. inspiration i den gamle brochure). 
Dette dropper vi – i stedet opdateres hjemmesiden. 
 
 
 
9) Nye initiativer 



 

 
10) Eventuelt 
Trold blev desværre ikke til noget. 
 
 

NÆSTE MØDE 

 
Sidste tirsdag i måneden = 25. oktober kl. 16.30 i hallen 

 
 
 


