Pressemeddelelse fra Foreningen Als-Fyn Broen den 09.08.2013

Britta Schall Holberg bliver næstformand i Foreningen Als-Fyn Broen
Bestyrelsen i den nystiftede Foreningen Als-Fyn Broen har nu fordelt posterne mellem sig. Foreningen
arbejder for etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.
På den stiftende generalforsamling i juni måned blev Mogens K. Nielsen valgt til formand, og på et netop
afholdt bestyrelsesmøde blev tidligere minister Britta Schall Holberg valgt til næstformand. Foreningens
kasserer blev Dorthe Seeberg Haurum, mens Jens Møller blev valgt til sekretær.
Bestyrelsen er efter konstitueringen sammensat således:
Mogens K. Nielsen, Faaborg (formand)
Britta Schall Holberg, Ebberup (næstformand)
Dorthe Seeberg Haurum, Sønderborg (kasserer)
Jens Møller, Faaborg (sekretær)
C. C. Nielsen, Odense
Erling Lundsgaard, Sønderborg
Henrik T. Nielsen, Sønderborg
Ove Engstrøm, Svendborg
Petter Astrup, Nordborg
Formanden Mogens K. Nielsen er meget tilfreds med bestyrelsens sammensætning. Vi har mange
forskellige kompetencer blandt bestyrelsesmedlemmerne, og der er en god geografisk spredning med
medlemmer fra Sønderborg, Nordborg, Odense, Assens-området, Svendborg og Faaborg, fortæller
formanden.
Vi skal nu i gang med arbejdet for etableringen af den faste forbindelse, som kan binde Region
Syddanmark sammen og sikre jobmuligheder, vækst og udvikling. Alle kan støtte projektet ved at melde
sig ind i foreningen. På foreningens hjemmeside www.als-fynbroen.dk kan man læse mere om foreningen,
og det er muligt at melde sig ind i foreningen via hjemmesiden. Den lokale opbakning er vigtig, for jo flere
medlemmer vi har, jo bedre muligheder har vi for at påvirke beslutningstagerne, slutter Mogens K.
Nielsen.

Om Foreningen Als-Fyn Broen:
Foreningen blev stiftet i juni 2013.
Foreningen arbejder for etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.
Bestyrelsen er sammensat af personer fra Als og Fyn.
Foreningen vil organisere og samle de positive kræfter, som arbejder for den faste forbindelse.
Foreningen er uafhængig af partipolitik.
Hjemmeside: www.als-fynbroen.dk
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