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Øresundt året rundt

Venner, ser på Danmarks kort

Tekst: Chr. Richardt, 1889

Melodi: N. K. Madsen-Stensgaard, 1906

Venner, ser på Danmarks kort

ser, så I det aldrig glemmer,

til hver plet har fået stemmer,

thi det fædreland er vort!

Målt med verden er det lille,

derfor ingen plet at spilde!

Målt med hjertet er det stort,

dér er Danmarks saga gjort!

Disse øer, store, små,

dette fastland, disse vige,

disse kyster, krumme, lige,

som dit øje hviler på,

disse skove, bakker, heder,

de har været voksesteder

gennem vinter, gennem vår,

for vort folk i tusind år.

Danmark, mellem hav og hav

har ej stærke fjeldes værge,

få og små er vore bjerge,

klint og klit er skør og lav.

Men des længer' kan vi skue

over markens lærketue,

følge desto mere frit

fugle-sving og sole-ridt!

Venner, ser på Danmarks kort,

ser, så aldrig I det glemmer!

til hver plet har fået stemmer,

klingende snart blødt, snart hårdt!

til I ender med at bede:

skærme Gud vor gamle rede,

skænke os et Danmarks kort,

hvor alt dansk igen er vort!



Øresundt året rundt

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen orienterer om den aktuelle status på badehusprojektet, 

herunder totalt kapitalbehov og finansiering. 

3. Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at optage et 25 årigt lån i  

Kommunens låneramme på op til kr. 1.100.000 uden personlig hæftelse 

for medlemmerne.

4. Kassereren fremlægger revideret budget for regnskabsåret 2022/2023 til  

godkendelse – se vedhæftede forslag fra bestyrelsen. 

5. Eventuelt.
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Øresundt året rundt
Omklædningsrum 

opvarmes

med varmepumpe.

Særlig støtte ansøgt 

hos fond.



Øresundt året rundt

Sikke en dejlig 

sauna vi har fået 

med udsigt ud 

over Øresund



Øresundt året rundt

Bidrag fra fonde og sponsorer

Fonde: (1000 kr.)
Lokale- og Anlægsfonden:  200
DIF/DGI’s fællespulje: 100
Østifternes Fond 35

I alt kr. 335

Vi afventer fortsat svar ultimo april fra
Realdania (op til 200.000 kr.)

Sponsorer:
Sølv (kr. 25.000):
Brødrene Hartmann
Meny Nærum & Birkerød
Jørgen Windelev A/S
Knud Riedel

Bronze (kr. 10.000):
Autohuset Westergaard
EDC Lars Zola-Honoré
Ejendomsmægler Regine Liljengren
Finn Steffens
Bjarne Sunder
Dorthe Lemche & Hans Ulrik Paulsen

I alt kr: 160.000

TAK til alle
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Badehus: pris og finansiering
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Badehus: drift
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Øresundt året rundt

Kommunalbestyrelsesmøde 30. marts 2022
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Aft’nens møde er forbi, og til slut da siger vi:

• tak til vores dirigent, som altid fin og kompetent

• tak til jer der gjord’ det nemt, ingen nævnt og 

ingen glemt  


