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Pressemeddelelse fra Foreningen Als-Fyn Broen den 09.03.2014

Generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen
Foreningen Als-Fyn Broen har for nylig afholdt ordinær generalforsamling på Brobyværk Kro.
Foreningen arbejder for etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.
Der var mødt 43 af foreningens medlemmer til generalforsamlingen. Formanden Mogens K. Nielsen
sagde i sin beretning, at foreningen blev etableret i juni 2013 med en bestyrelse bestående af 4
personer fra Als og 4 personer fra Fyn plus formanden selv.
Foreningen Als-Fyn Broen blev stiftet for at sætte fokus på behovet for den faste forbindelse og
betydningen for udviklingen i Region Syddanmark.
Siden stiftelsen har foreningen oprettet hjemmeside, Facebook-side, logo, Power Point præsentation
og et system til medlemstilmelding og -håndtering via hjemmesiden. Der er endvidere trykt 12.000
brochurer.
Mogens K. Nielsen gjorde rede for foreningens mål, som er etablering af den faste forbindelse mellem
Als og Fyn påbegyndt senest i år 2020.
Formålet med Als-Fyn broen er at binde Region Syddanmark sammen og dermed skabe dynamik,
vækst og udvikling. En bro vil give mange flere jobmuligheder på begge sider af Lillebælt.
Formanden forklarede, at det er afgørende at skabe en bred opbakning til projektet for, at det kan
realiseres. Derfor er det også vigtigt for foreningen at få så mange medlemmer som muligt.
Foreningen tæller nu 223 medlemmer, og der arbejdes med oprettelse af lokale støttegrupper. Det er
foreningens mål at nå op på 1.000 medlemmer i 2015.
Regnskabet blev godkendt og viste et overskud på kr. 17.492. Der blev besluttet uændret kontingent
på kr. 100 for private og kr. 1.000 for virksomheder.
Formanden var ikke på valg, hvorfor Mogens K. Nielsen fortsætter som formand. Britta Schall Holberg
og Dorthe Seeberg Haurum ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem blev
valgt Henrik Juul Nielsen, ligesom bestyrelsen blev bemyndiget til at finde et nyt bestyrelsesmedlem i
Sydslesvig-området.
Som bestyrelsessuppleant blev Claus Sejling valgt i stedet for Peter Mølgaard.
Efter selve generalforsamlingen var der medlemsmøde, hvor Kristian Pihl Lorentzen, MF og
trafikpolitisk ordfører for Venstre, holdt foredrag om vækst, udvikling, bosætning og infrastruktur.
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Billedtekst 1:
Formanden Mogens K. Nielsen aflægger beretning på generalforsamlingen i Foreningen Als-Fyn
Broen.

Billedtekst 2:
Den nye bestyrelse i Foreningen Als-Fyn Broen efter generalforsamlingen. Fra venstre er det Mogens
K. Nielsen, Ove Engstrøm, Erling Lundsgaard, Petter Astrup, Jens Møller, Henrik T. Nielsen og
Henrik Juul Nielsen. Bestyrelsen tæller også C. C. Nielsen, som ikke var til stede, da billedet blev
taget.

Om Foreningen Als-Fyn Broen:
Foreningen blev stiftet i juni 2013.
Foreningens mål er etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn med tilhørende vejanlæg
påbegyndt senest i 2020.
Bestyrelsen er sammensat af personer fra Sønderjylland 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

Med venlig hilsen
Foreningen Als-Fyn Broen

Mogens K. Nielsen, formand
Kontaktperson:
Mogens K. Nielsen

Telefon: 21641165

Mail: formand@als-fynbroen.dk
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