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Pressemeddelelse fra Foreningen Als-Fyn Broen den 02.03.2015

Generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen
Foreningen Als-Fyn Broen har for nylig afholdt ordinær generalforsamling på Comwell i Sønderborg.
Foreningen arbejder for etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. 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.
Der var mødt 80 af foreningens medlemmer til generalforsamlingen. I sin beretning kunne formanden
Mogens K. Nielsen glæde sig over en stor tilgang af medlemmer i foreningen, idet medlemstallet er
steget fra 222 medlemmer til 552 medlemmer i løbet af 2014.
Der blev i 2014 anskaffet mange PR-materialer for at gøre opmærksom på projektet Als-Fyn broen,
som er vigtig for at skabe udvikling på Fyn og i Sønderjylland.
I 2014 blev der afholdt to velbesøgte borgermøder, dels på Alsion i Sønderborg i marts og dels på
Midtfyns Gymnasium i Ringe i oktober. Begge møder havde 200-300 deltagere.
Der var i årets løb mange eksponeringer i radio og TV, ligesom foreningens pressemeddelelser blev
bragt i forskellige sammenhænge. Foreningens muligheder for at påvirke politikerne kan bedst opnås
ved at fremvise en bred folkelig opbakning til projektet.
Mogens K. Nielsen forklarede i sin beretning, at foreningen har haft direkte indflydelse på afklaring af
bundforholdene i Lillebælt, idet der er gennemført seismiske forundersøgelser af bundforholdene.
Disse har givet beslutningsgrundlaget for hvor der skal foretages boringer for at fastslå nærmere
omkring bundforholdene, men Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommune samt Region Syddanmark
ønsker beregninger af trafikmængden og opgørelse af den samfundsmæssige værdi af en fast
forbindelse, inden de ønsker at foretage boringerne. Desværre er beregningerne af trafikmængden
blevet udskudt igen, idet frigivelse af trafikmodellen fra Transportministeriet er blevet udskudt for 3.
gang med 6 måneder. Vi så meget gerne den prioritering ændret eftersom broprojektet primært er et
regionalt udviklingsprojekt og mindre som et trafikprojekt.
Bitten og Mads Clausens Fond vil medfinansiere en samfundsøkonomisk analyse af de muligheder
for vækst og beskæftigelse, en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil skabe. Om kort tid vil det blive
offentliggjort, hvem der skal forestå analysen.
Der er igen i år etableret billetsamarbejde med Universe Science Park i Nordborg, Naturama i
Svendborg og Fjord & Bælt i Kerteminde, hvilket indebærer, at hvert medlem af Foreningen Als-Fyn
Broen får 2 gratis indgange til disse oplevelsescentre.
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Regnskabet blev godkendt og viste et underskud på kr. 12.012. Der blev besluttet uændret kontingent
på kr. 100 for private og kr. 1.000 for virksomheder.
Formanden Mogens K. Nielsen blev genvalgt.
C. C. Nielsen og Jens Møller ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer
blev valgt Rikke Bech Skougaard og Inge Dahl.
Som bestyrelsessuppleanter blev Evita Rosdahl og Jørn Rørbæk valgt i stedet for Claus Sejling og
Hans Henning Haldbo.
Efter selve generalforsamlingen var der borgermøde, hvor fremtidsforsker Uffe Palludan holdt
foredrag om, hvordan man opgør den samfundsmæssige betydning af en Als-Fyn forbindelse.

Billedtekst: Mogens K. Nielsen blev genvalgt som formand for Foreningen Als-Fyn Broen.

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, Fyn og Nordtyskland.
Foreningen vil organisere og samle de positive kræfter, som arbejder for den faste forbindelse.
Foreningen er uafhængig af partipolitik.
Hjemmeside: www.als-fynbroen.dk.

Bestyrelsen er sammensat således:
Mogens K. Nielsen, Faaborg (formand)
Erling Lundsgaard, Sønderborg
Henrik Juul Nielsen, Nordborg
Henrik T. Nielsen, Sønderborg
Ove Engstrøm, Svendborg
Petter Astrup, Nordborg
Glenn W. Dierking, Flensborg
Rikke Bech Skougaard, Ryslinge
Inge Dahl, Assens

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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