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Referat 
 

Møde:  

Dialog med interessenter i Augustenborg 

 

Tid/Sted:  

Mandag d. 28. august kl. 15-17, Magistratsalen - Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg  

 

Deltagere: 

Sønderborg Kommune 

- Borgmester Erik Lauritzen 

- Kommunaldirektør Tim Johnny Hansen 

- Direktør Land, By og Kultur Inge Olsen 

- Plan og Myndighedschef Pernille Møller Nielsen 

- HR & Analysechef Aase Henriksen 

- Udviklingskonsulent René Marc Petersen (referent) 

 

Interessenter Augustenborg 

- Ole Urban (Formand -  7 foreninger) 

- Lars Tholander (Kunstnergruppen) 

- Birte Thuesen (Historisk Arkiv) 

- Mie Søgaard (Formand Erhvervsforeningen) 

- Birger Larsen (Formand Hertugbyens Udviklingsforum) 

- Karen Marie Hougård (Næstformand Hertugbyens Udviklingsforum) 

 

Afbud: 

- Stephan Kleinschmidt (Formand Udvalg for kulturel og Regional udvikling) 

 

 

Referat: 

 

Borgmester Erik Lauritzen bød velkommen til samlet møde med interessenter i Augustenborg. Borgmesteren 

oplyste, at der henover sommeren havde været bilaterale møder med de enkelte repræsenterede foreninger.   

 

En kort præsentationsrunde af de tilstedeværende fulgte, og herefter fortalte Inge Olsen omkring arbejdet 

med Bystrategi for Augustenborg, og hvorledes områdeinitiativet er tænkt at arbejde ud fra dette. 

 

Tim Johnny Hansen bemærkede, at arbejdet med områdeinitiativer kan gribes an på forskellige måder. To 

eksempler i Sønderborg Kommune er Gråsten og Nordborg, der hver især har organiseret sig forskelligt 

omkring arbejdet med den langsigtede udvikling. Begge er dog kendetegnet ved, at dialogen og arbejdet med 
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udvikling i området sker ud fra et fælles grundlag og med en fælles stemme. Tim Johnny Hansen opfordrede 

foreninger i Augustenborg til at gøre det samme, dvs. at finde sammen om arbejdet med udvikling. På den 

måde vil forvaltningen og politikerne vide, hvem man skal føre en dialog med, når det handler om udvikling 

af Augustenborg. 

 

Herpå fortalte Ole Urban omkring tilblivelsen af ”de 7 foreninger”, og at der i Augustenborg i alt var 40 

forskellige foreninger med hver deres formål. ”De 7” har kontakt til mange af de andre foreninger. 

 

Birger Larsen fortalte om Hertugbyens Udviklingsforums arbejde med udvikling i Augustenborg. Det 

fordeler sig indenfor 6 arbejdsgrupper med hver deres overskrift. Ifølge Birger Larsen arbejder Hertugbyens 

Udviklingsforum med udviklingstiltag der ikke falder naturligt under de andre foreningernes arbejde med 

Kunst og Bevaring.  

 

De tilstedeværende foreninger mente, at en formaliseret struktur med bestyrelse og formand ikke er en 

farbar vej i Augustenborg. Der var enighed om, at alle foreninger i fællesskab kunne indgå i et slags forum 

hvor alle foreninger blev tilbudt repræsentation. En sådan organisering kan udgøre det fælles talerør med 

forvaltning og politikere vedr. den overordnede udvikling i Augustenborg. 

 

Foreningerne ønsker at bibeholde deres bilaterale dialog med forvaltning og kommune når det handler om 

deres interesseområder. Dette ser Borgmesteren ikke noget problem i, det er kun naturligt.   

 

Der var ligeledes enighed om, at man i Augustenborg mangler en fælles kalender for foreningernes 

arrangementer. Der har været eksempler på arrangementer der har overlappet hinanden, og det er ikke i 

Augustenborgs interesse. 

 

Tim Johnny Hansen foreslog på den baggrund, at man i Augustenborg forsøger at oprette et 

”kontaktforum/råd”. Det forudsætter at foreningerne i Augustenborg bakker op om tiltaget helhjertet. Hvis 

det er tilfældet, vil forvaltningen stille sekretærbistand til rådighed. Forvaltningen vil ligeledes hjælpe med at 

få etableret en fælles aktivitetskalender i Augustenborg. 

 

Det blev besluttet at: 

- Sønderborg Kommune (forvaltningen) tager initiativ til at invitere formænd/næstformænd fra 

foreninger i Augustenborg, til et møde omkring oprettelse af kontaktforum/råd i Augustenborg. 

 

- Sønderborg Kommune (forvaltningen) iværksætter hjælp til udarbejdelse af fælles aktivitetskalender 

i Augustenborg. 

 

     

Borgmesteren takkede herefter for at godt møde.  

  

 

 


