
 

  
 

Referat for bestyrelsesmøde i  
Hertugbyens Udviklingsforum på 

 
FJORDHOTELLET 

 
 

Onsdag den 30. november 2022, kl. 16.30 til 18.00 
 

 
Deltagere: Bent, Birger, Karen H, Poul, Steffan, Jeanette 
Afbud fra: Birger, Karen Marie, Karen Mølbæk, Peter 
Referent: Jeanette 
 

Dagsorden: 
 
1) Godkendelse af referat fra oktober. 

Godkendt. 
 

2) Generelt v/formand 
Se nedenfor under pkt. 4. 
 

3) Økonomi v/kasserer 
Penge brugt på veste, bestyrelsesforsikring, hjemmeside, netbank og forplejning i forbindelse med 
forskellige events, bl.a. tilflyttereventen. 

 
4) Status/evaluering på projekter (bordet rundt) 

 

• Badehusene (Bent, Steffan og Jeanette) 

Vi skal have samtykkeerklæring fra Naturstyrelsen (NST) for at kunne søge tilladelse til renovering. Måske 

vil NST søge tilladelsen for os (Kystdirektoratet og landzonetilladelse). Vi sætter os sammen og skriver til 

NST. 

• Fugletårn (Karen Marie og Poul) 

Poul har skrevet til Mette, hvori det bemærkes, at dette er en simpel byggesag, der ikke har noget at gøre 

med masterplanen Hertugernes Augustenborg. Mail sendt for en måned siden – stadig ingen 

tilbagemelding. 

• Sundhedshus (Karen Halskov, Steffan og Jeanette) 

6 stk. rimelig interesserede. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Vi har fået svar fra Didde. Karen, 

Steffan og Jeanette går sammen om svar. Karen laver udkast. 

• Havnen (Birger, Karen Marie, Peter, Steffan) 

Den 1. december er der møde i Augustenborghallerne omkring havnens fremtid. På mødet deltager 

Havnegruppen i form af Erik Lund, Steffan, Birger, Peter, Karen Marie og Jeanette. 

• Gangbro (Jeanette) 

Seneste tilbagemelding fra Flyverskolen er, at alt går stille og roligt fremad. Flyverskolen har været 

udfordret af vejr og elevantal. Arbejder fortsat. 

• Turistinformation (Karen Marie) 

Måske på havnen, afhængigt af planerne. Punktet udsat til møde, hvor Karen Marie kan deltage. 



 

• Juletræstænding (Jeanette) 

Fleggaard donerede kasse med slik – kæmpe hjælp, og vi er meget taknemmelige! Resten indkøbt. Der 

blev uddelt lidt over 150 slikposer. Der vurderes at have været mellem 300-400 deltagere. Hestevognen 

gav god fortjeneste. Hestevogn og julemand er booket til næste år, der forhåbentligt bliver Jul på 

Hertugslottet. 

 

5) Tursejlads (fra sidste møde) 

Skal vi være en del af dette projekt? Ja, lige nu afventer vi dog planerne for havnen. 

6) Høstmarked, Havnens Dag, Skt. Hans. 
Birger giver tilbagemelding. Udsat til møde, hvor Birger kan deltage. 
 
7) Nye initiativer 
Tilrettelæggelse af møde med udviklingsfora. Udsat til møde, hvor Karen Mølbæk kan deltage. 
 
8) Evt. 
 

• Vi er inviteret til kick-off-møde med andre foreninger af Kultur og Erhverv. Mødet finder sted den 5. 
december. Karen Marie deltager. 
 

• Julebelysning i byen. Dette efterlyses af mange, men det er Erhvervsforeningen, der har 
julebelysningen og står for opsætning. 

 
 

Tak for kæmpe indsats til jer alle 
 

Næste møde er tirsdag 24. januar 2023 
 

Mange hilsener 
Jeanette 


