
Mødereferat fra møde nr. 2 i "Det Fælles Foreningsråd" 

  Torsdag den 9. november 2017 

 

STED: KunstVærket (Det gamle rådhus) 

TID: Kl. 19.00 

DELTAGERE:  

Roklubben – Vilhelm Schmidt 

KunstPunkt – Bente Rotzle 

Brandværnet – Flemming Nymann 

Erhvervsforeningen – Gitte Andersen 

Hertugbyens Bevaringsforening – Jytte Urban 

Historisk Arkiv – Birte Thuesen 

KunstVærket – Lars Tholander 

De 7 – Ole Urban 

Midtals Idrætsforening – Marianne Høi 

Røde Kors – Jens Peter Ryborg 

Hatte- og beklædningsmuseet – Ester Fick 

Hertugbyens Udviklingsforum – Karen Marie Hougaard 

augustenborg.dk – Jeanette Myllerup 

AFBUD:  

Midtals Idrætsforening (fodbold) – Per Johannsen 

 

Dagsorden: 

 

1) Velkomst v. Ole Urban. 

• Valg af ordstyrer.  

• Valg af referent. 

2) Nyt fra foreningerne. 

3) Hvordan kan vi bruge de eksisterende informationskanaler, og hvem og hvordan administreres 

disse? 

4) Hvilke ønsker har foreningerne til augustenborg.dk?  

5) Diskussion om det fremtidige samarbejde i de 17 foreninger. 

6) Eventuelt. 

7) Aftale næste møde. 

 

 

 

 



Ad 1) Velkomst v. Ole Urban 

Ole bød velkommen til det 2. møde i Det Fælles Foreningsråd. Han fortæller, at de fremmødte deltagere 

tilsammen repræsenterer 1500-1600 medlemmer. 

Ole fortæller endvidere, at der er planer om renovering af hele den gamle bydel og gør opmærksom på, at 

alle mødedeltagere bør stifte bekendtskab med "Bystrategien for Augustenborg" og "Projekt Hertugbyen 

Augustenborg" (begge ligger på www.augustenborg.dk/borgermoeder). 

Ole fortæller, at der primo 2018 er møde med kommunen – sandsynligvis i marts eller april, afhængigt af 

hvornår vi har noget at byde ind med. Ole sender dagsordenerne fra Det Fælles Foreningsråd til René Marc 

Petersen, der er Udviklingskonsulent for Sønderborg Kommune. 

Valg af ordstyrer 

Vilhelm (formand for Roklubben). Vilhelm fortalte lidt om sig selv, har arbejdet i pengeinstitut, nu senior og 

formand for Roklubben og også med i Havnegruppen under Hertugbyens Udviklingsforum. 

Valg af referent 

Jeanette Myllerup, administrator på augustenborg.dk. 

 

Ad 2) Nyt fra foreningerne 

Derefter blev det tid til indlæg fra de forskellige deltagende foreninger: Hvem er de, og er der sket nyt siden 

sidst. 

Augustenborg Erhvervsforening v/Gitte Andersen: 

Gitte fortæller om julemarkedet. Der bliver boder med både lokale og eksterne udstillere, bl.a. 

juletræssælger og bolsjekoger fra Bornholm. På mødetidspunktet var der 22 boder. Julemarkedet er et 

meget stort arrangement, og alle deltagende foreninger er enige om, at vi til fulde bakker op om Birger 

Larsen fra Hertugbyens Udviklingsforum, der har udtænkt hele idéen. Birger Larsen har samtidigt gjort 

opmærksom på, at det ikke er ham, der arrangerer julemarkedet, men ALLE foreningerne i fællesskab. 

Midtals Idrætsforening, MIF v/Marianne Høi: 

Marianne er næstformand i MIF, der har sport og arrangementer i Kultursalen i Augustenborghallerne. Der 

ønskes mere opbakning til koncerterne i Kultursalen. Kommende arrangement med Mark og Christoffer går 

godt. Der er udsolgt fredag og på mødetidspunktet ca. 60 billetter til lørdag. Husk også Als-revyen, der 

spilles hver 2. weekend i marts. I 2018 er det 50. gang, der er revy i Augustenborg. Hvis nogen kender en 

pianist, så kontakt Marianne. Og hvis nogen har ideer til arrangementer, så kom også gerne med dem. 

Hertugbyens Udviklingsforum v/ Karen Marie Hougaard: 

Karen Marie fortæller om det nyligt afholdte politiske møde i Augustenborghallerne. Fin opbakning – 

omkring 100 tilhørere. Spørgsmålene var mange, og man kom omkring mange ting. Karen Marie fortæller 

også kort om koordineringsmøde på Fjordhotellet. Der er 5 arbejdsgrupper – ikke lukket forum. Kom med!  
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Karen Marie er også med i bestyrelsen i Hofrådens Hus. Hofrådens Hus får nyt tag på til foråret, men der 

mangler stadig 180.000 kr. Der har lige været afholdt Allehelgensaften-arrangement i huset. God opbakning 

med 45 voksne og 27 børn. Fællesspisning med suppe var hyggeligt. 

Hertugbyens Bevaringsforening v/Jytte Urban: 

Jytte fortalte om "borgermødet" på KunstVærket med Mads Friis. Mads fortalte om planer og visioner og 

åbnede for dialog med augustenborgerne. Hans tanker går godt i spænd med dem, som 

Bevaringsforeningen allerede har, f.eks. udlejning af værelser, B&B. Karen Marie gør opmærksom på det, 

som de har gjort på Samsø, hvor potentielle tilflyttere kan leje en lejlighed til favorabel pris for at prøve, 

hvordan det er at bo i byen. Det kunne være en god idé. 

Jytte fortalte også om "Elleys hus" (ved siden af posthuset). Ikke fredet, men bevaringsværdigt. 

Bevaringsforeningen foreslår huet købt af Realdania, der har efterlyst huse til salg til rimelige penge – 

formålet er renovering og efterfølgende salg.  

Der er gang i arbejdet med kommunen, Rønnow-arkitekterne, Jørgen Overby fra Gram, Jørgen Toft fra 

Haderslev – arbejdet omfatter Storegade og Slotsalle og er nu udvidet helt ud til Hovedgården. Ønsket er at 

bringe det tilbage til "gamle dage". Jytte fortæller om Ballum-projektet – et spændende projekt, som I kan 

læse mere om på www.apmollerfonde.dk/projekter/ballum/. Når det gælder Augustenborg, handler det 

om huse, gadeforløb. Et ambitiøst projekt, der skal give et løft af byen. Der søges fonde.  

Augustenborg-Bro Frivillige Brandværn v/Flemming Nymann:  

Brandværnet deltager i så mange arrangementer som muligt. De glæder sig også til at deltage ved 

julemarkedet. De arrangerer også ringriderfrokost. Der er stor mangel på frivillige brandfolk, så hvis nogen 

kender nogen, der kunne tænke sig at være frivillig brandmand, så kontakt Flemming. Marianne Høi 

spørger, om man ikke plejer at rykke ud, hvor man arbejder. Flemming siger, at det er korrekt, men der er 

ikke så mange frivillige brandmænd, der også arbejder her i byen = gæstebrandfolk, da de andre rykker ud 

med Egen. 

Hatte og beklædningsmuseet v/Ester Fick:  

Fortæller, at de oprindeligt boede i det gamle vandtårn i Sønderborg, men at de nu deler hus med 

KunstVærket. De har derfor samme åbningstider som KunstVærket. Besøg efter aftale er også muligt. 

Entréen er 20 kr. (børn gratis). Da de ikke betaler for strøm og vand har de valgt at støtte 

Kvindekrisecenteret med 5.000 kr.  

De 7 v/Ole Urban: 

"De 7" er nu blevet 9 (men kaldes stadig "De 7") og tæller Erhvervsforeningen, KunstVærket, KunstPunkt, 

Hertugbyens Bevaringsforening, Hatte- og beklædningsmuseet, Lokalhistorisk Arkiv, Augustiana, Hofrådens 

Hus og Augustenborghallen. Og der kommer muligvis flere foreninger til fra Augustenborghallerne. 

Jeanette gør opmærksom på, det skaber signalforvirring med "De 7" i Det Fælles Foreningsråd. Er "De 7" en 

"selvstændig gruppe" i en gruppe, som de jo allerede er en del af? Hvad er formålet med det? Ole vil dog 

ikke nedlægge "De 7", før han er sikker på, at Det Fælles Foreningsråd er bæredygtigt. Alle formændene i 

"De 7" afgør på demokratisk vis gruppens fremtid. 
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KunstVærket v/Lars Tholander: 

Lars fortæller, at KunstVærket nok er et lidt lukket forum udadtil, men bestemt ikke internt. Der er 53 

kunstnere i huset, og ventelisten er lige så lang. KunstVærket er et stort knudepunkt i hele regionen og syd 

for grænsen. Der er mange igangværende projekter. Der er bl.a. købt bronzestøberi, der sammen med 

keramikerne og glaskunsten skal bo i de "røde bygninger" ved palæet. KunstVærket er et luksussted, der 

har rigtig mange værktøjer modsat mange andre steder. Midlerne kommer fra mange af de fonde, som 

man har søgt. 

Der afholdes mange intimkoncerter for kunstnerne og venner af huset. Og der afholdes mange 

arrangementer både i DK og i udlandet. 

Lars fortæller endvidere, at de 100 skulpturer i 100 dage tiltrak ca. 40.000 gæster. Han vurderer, at kunsten 

tiltrækker omkring 22.500 gæster årligt fordelt på KunstPunkt, KunstVærket, Augustiana og Skulpturparken. 

KunstPunkt v/Bente Rotzle: 

Bente fortæller, at KunstPunkt er 6 år gammelt og tæller i dag 200 medlemmer. Medlemstallet regulerer 

sig, da udstillere skal være medlem. Der er udstillere fra lokalområdet, resten af DK og Tyskland. Der er ca. 

30-35 udstillinger pr. år – typisk af 1-2 ugers varighed. Bente fortæller desuden om den kommende 

Censurerede udstilling (læs mere på http://www.kunstpunkt.dk/censureret-udst2). 

Røde Kors Augustenborg-Sydals v/Jens Peter Ryborg: 

Røde Kors er fusioneret og derfor hedder det Augustenborg/Sydals. Denne afdeling er den eneste uden 

butik. Da butikken er indtægtsgivende, er de tvunget til at tjene penge på andre måder. Dette gøres bl.a. 

ved at udbyde førstehjælpsuddannelse + samaritterkorps. Uddannelsen sker centralt i Svendborg. Der 

tjenes mest ved undervisning, og da loven omkring kørekort blev lavet om (alle skal have 

førstehjælpskursus på 8 timer). Derudover står han for den årlige indsamling 1. søndag i oktober.  

Karen Marie spørger, om de kan rykke ud med hjertestarter, og Jens Peter viser og fortæller om 

Hjerteløber-appen, som I kan læse mere om på https://trygfonden.dk/presse/nyheder/2017/bliv-

hjerteloeber-og-red-liv, og Hjertestarter-appen, som I kan læse mere om på https://hjertestarter.dk/find-

hjertestartere/hjertestarter-app-paa-din-mobil. Hvis hjælpen når frem inden for et par minutter, er 

overlevelsen på 60 %. 

Jens Peter gør opmærksom på, at han søger et depot til materialer, papirer, tøj og udstyr. Det skal gerne 

være tørt. 

Lokalhistorisk Arkiv v/Birthe Thuesen: 

Lokalhistorisk Arkiv bor i "Hertugens Hus", der oprindeligt var for hertugens pensionerede folk. I år er huset 

blevet kalket, så det fremstår rigtig flot. Huset er fra 1770'erne. De er i alt 10-12 frivillige, og arkivet er 

åbent hver onsdag formiddag. Bag arkivet er der museum. Nogle af de jule/vinterrelaterede ting fra museet 

er udstillet omkring juletræet på det kommende julemarked. 

Roklubben v/Vilhelm Schmidt: 

Roklubben er byens ældste idrætsklub. De er aktivitet i klubben fra først i april til vintertid. Om vinteren 

holder man sig i form på romaskiner.  
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Ad 3) Hvordan kan vi bruge de eksisterende informationskanaler,  

og hvem og hvordan administreres disse? 

Vi har forskellige kommunikationskanaler til EKSTERN kommunikation: Mail, Facebook, Sport og fritid og 

byportalen augustenborg.dk 

MAIL 

Jeanette fortæller, at mailadresserne på de forskellige foreninger findes på 

http://augustenborg.dk/foreningsliv. Hun rundsender ingen liste med mailadresser, da det giver 

dobbeltarbejde med risiko for at glemme at sende til nogen. Hvis foreningerne har opdateringer af mail, 

telefon osv., bedes oplysningerne sendes til Jeanette på admin@augustenborg.dk. Vilhelm sender en liste 

af ældre dato, hvis der skulle være glemt nogen. Der gøres opmærksom på, at foreningerne på listen er 

dem, som Jeanette har kunnet finde, så hvis nogen kender foreninger, der ikke findes på listen, så kontakt 

hende gerne. 

FACEBOOK 

Hvis nogen ønsker at være administrator, bedes de kontakte Morten Rasmussen. Ring til ham i inden for 

arbejdstid. ALLE kan slå noget op på "Augustenborg by"-facebook, men kun administratorernes indhold 

bliver offentliggjort som om, at det er "Augustenborg by", der har slået det op. Øvrigt indhold slås op som 

"Opslag fra besøgende" og kan ikke nødvendigvis ses af alle. 

SPORT OG FRITID 

Det koster ca. 1200 kr. årligt for foreninger at få noget i foreningsbladet Sport og fritid, og det er ikke alle, 

der modtager bladet pga. "nej tak til reklamer". Vilhelm har lavet og laver fremover opslag på facebook, og 

Jeanette lægger et link til den elektroniske version på byportalen. Linket ligger på 

www.augustenborg.dk/foreningliv. 

BYPORTALEN 

Jeanette gør opmærksom på, at det skal være så nemt for foreningerne som muligt at få deres 

arrangementer på byportalen. Send tekst, et link, et tip, færdigt opsat materiale eller andet til 

admin@augustenborg.dk. 

Lars Tholander gør opmærksom på, at KunstVærket ikke vil gøre brug af byportalen til begivenheder pga. 

sikkerheden: Hvis der sker administratoren noget, hvad så? Lars mener, at der bør være flere 

administratorer på byportalen. Jeanette gør opmærksom på, at det ikke er unaturligt, at der kun er én 

administrator på en privat hjemmeside. Og det er netop, hvad byportalen er… privat. Hun har stillet den til 

rådighed for at gøre noget for byen, og det er helt frivilligt, om foreningerne vil bruge den. Jeanette håber, 

at KunstVærket vil indsende arrangementer, og se, hvordan det går. Hun forstår bekymringen, men hvis der 

skulle ske hende noget, så står KunstVærket trods alt ikke anderledes end nu. 

 

Tidshorisont: Ikke alle foreninger har mulighed for at planlægge deres opslag flere måneder i forvejen, 

f.eks. KunstPunkt, der har løbende udstillinger. Det betyder ikke noget for Jeanette, om opslagene er for 

næste uge eller om et år. 
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Ad 4) Hvilke ønsker har foreningerne til augustenborg.dk? 

Første ønske er liste over begivenheder. De Foreningerne bliver enige om, at der – så vidt muligt – skal 

medbringes kalender/ årshjul for EKSTERNE og offentlige arrangementer. Jeanette lægger dem på 

byportalen. 

 

Ad 5) Diskussion om det fremtidige samarbejde i de 17 foreninger 

Dette punkt blev behandlet løbende under punkt 2-4. 

 

Ad 6) Eventuelt 

Dette punkt blev behandlet løbende under punkt 2-4. 

Foreningerne aftaler desuden, at dagsorden og referat sendes til ALLE foreninger – både deltagende og 

ikke-deltagende for at signalere, at Det Fælles Foreningsråd ikke er en lukket gruppe. Der er altid plads til 

flere foreninger. Det er vigtigt for det fremtidige samarbejde, at vi kender hinanden. 

 

Ad 7) Aftale næste møde 

Næste møde bliver torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00 i KunstVærket. 

HUSK at medbringe kalender/årshjul for jeres forening, så jeres offentlige arrangementer (hvis 

ønskes) kan komme på byportalen augustenborg.dk.  

Hvis du har forslag eller punkter, der ønskes behandlet, bedes de sendt til Ole Urban på 
jourban@outlook.dk.  

Ole og Jeanette laver dagsordenen. 

Jeanette sender dagsordenen ud til ALLE foreninger. 
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