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Referat fra møde i  
Det Fælles Foreningsråd  

torsdag den 22. februar 2018 

 
STED: KunstVærket (Det gamle rådhus) 
TID: Kl. 19.00 
DELTAGERE/UDSENDT TIL:  
Formænd for samtlige frivillige foreninger i henhold til foreningsoversigt på augustenborg.dk/foreningsliv. 

 
Anne Grethe (KunstPunkt) 
Birger Larsen (Hertugbyens Udviklingsforum) 
Birte Thuesen (Lokalhistorisk) 
Bjarne Laugesen (MIF) 
Conny Wendelboe (Røde Kors Augustenborg/Sydals) 
Gerd Petersen (Storkelauget) 
Gitte (Erhvervsforeningen) 
Ingrid Larvad (Sebbe Als) 
Jytte Urban (Hertugbyens Bevaringsforening) 
Lars Tholander (Kunstværket) 
Mie Søgaard (Erhvervsforeningen) 
Nicole Møller (Sebbe Als) 
Thomas Hjort (Aug./Bro Frivillige Brandværn) 
Torben Andersen (Augustenborgspejderne) 
Ole Urban (De 7) 
Jeanette Myllerup (augustenborg.dk)  

 
AFBUD:  

 
Ester Fick (Hatte- og beklædningsmuseet) 
Flemming Nymand (Aug./Bro Frivillige Brandværn) 

Vilhelm Schmidt (Roklubben) 

 

 

 

Dagsorden: 

  

1) Velkomst v. Ole Urban og Vilhelm Schmidt 

• Valg af ordstyrer.  

• Valg af referent. 

• Godkendelse af sidste referat. 
 

2) Valg af midlertidig arbejdsgruppe med 3 personer. Disse tre skal på mødet vælges og 
arbejde videre med oplæg til etablering af ”Det fælles foreningsråd for Augustenborg, 
6440” herunder udarbejde: 

• Oplæg til vedtægter og oplæg til foreningens formål. 

• Arbejdsgruppen indkalder herefter til godkendelse af vedtægter og formål samt til 
valg af 5-7 medlemmer til det fælles foreningsråd. 

http://augustenborg.dk/foreningsliv
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   Et råd/en bestyrelse kunne eksempelvis bestå af i alt 5-7 medlemmer inden for følgende 
områder: 

• Kunst.   

• Bevaring og historie. 

• Byudvikling. 

• Sport og idræt. 

• Handel og erhverv. 

• Øvrige foreninger. 
Bemærk: Vi opfordrer alle foreninger til at overveje kandidater til det fremtidige arbejde i 
forbindelse med etablering af det fælles foreningsråd.  
 

3) Ideer til fælles interesseområder for alle deltagende foreninger kunne være:  
 

• Hvordan får vi fat i de unge? 

• Hvordan engagerer vi eksisterende medlemmer? 

• Hvordan håndteres fondsansøgninger- fundraising? 

• Eller andet. 
 
4) Kommunikation – Fælles kalender - Hvordan kan vi bruge de eksisterende 

informationskanaler, og hvem og hvordan administreres disse?  
 
Opfølgning fra seneste møde: HUSK at medbringe kalender/årshjul for jeres forening, så 
jeres offentlige arrangementer (hvis ønskes) kan komme på byportalen augustenborg.dk.  

 
5) Eventuelt. 

 

 

  

Ad. 1) Velkomst v. Ole Urban 
 
 
Birger fra Hertugbyens Udviklingsforum vælges som ordstyrer. Jeanette vælges som referent. 

Seneste referat godkendes uden yderligere kommentarer. 
 
Ole byder velkommen og orienterer om møde med kommunen. Kommunen fortalte på første møde (6. 
oktober 2017), at de ønskede nyt møde med os om et halvt år. Det halve år er nu ved at være gået, så vi 
afventer, at kommunen indkalder til nyt møde med Det Fælles Foreningsråd i april 2018. 
 
Vores kontaktperson hos kommunen er projektleder Louise Johnsen, der også var med på vores første 
møde 6. oktober 2017. 

 
Før vi går i gang med den egentlige dagsorden, beder Birger om tydeliggørelse af dagsordenen, da han er 
overrasket over, at der er lagt op til decideret forening contra et råd. Ole fortæller, at det netop er den 
drøftelse, som vi skal have nu. 
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Ad. 2) Valg af midlertidig arbejdsgruppe med 3 personer… 
 

”Råd” contra ”registreret forening”: 
 
Alle er enige om, at det kan blive svært at finde frivillige, der har tid og overskud til mere ”bestyrelse”. Vi er 
alle rigeligt engagerede i vores respektive egne foreninger. Konklusionen bliver, at Det Fælles Foreningsråd 
forbliver et ”råd”, dvs. uden bestyrelse. Jytte Urban gør opmærksom på, at hun gerne ser noget nedfældet 
på skrift mht. formål og mission. 
 
Lidt fra drøftelsen 
Alle har i forvejen rigeligt med bestyrelsesarbejde i vores respektive egne foreninger.  
Det er fint, at vi blot er et netværk, hvor vi evt. kan hjælpe hinanden ved arrangementer, hører nyt om 
hinandens projekter og foreningsliv.  
Der kan evt. nedsættes råd ad hoc. 
Et råd er fleksibelt. 
Det er frit og uforpligtende med et råd, og man kan komme, hvis man har mulighed for det. 
 
Jytte ønsker at vide, hvordan vi definerer et ”råd”. Birger svarer, at vi kan være et råd uden begrænsende 
vedtægter, at vi forbliver et råd, hvor vi udveksler kalender og netværker. 
 
Jeanette spørger til midler. Hvordan skal der søges midler, tilskud mv. til f.eks. fælles foreningsrelevante 
arrangementer, foredrag mv.? Hun vil helst undgå at bede foreningerne om penge til arrangementer. 
Thomas svarer, at man kan gå sammen om arrangementet og søge til arrangementet/projektet og ikke til 
en forening. 
 
Jytte ser gerne noget på skrift – formål. Lars bakker op med, at det kan give god mening med vision og 
mission. 

 
Hvordan gør vi opmærksom på Det Fælles Foreningsråd? 
 
- Vi lægger tingene på byportalen. 
- Vi gør opmærksom på foreningsrådet ved at møde op til andre/andres arrangementer. 
- Vi fortæller det i vores netværk. 

 
Ad. 3) Ideer til fælles interesseområder for alle deltagende foreninger kunne være…  
 

Punkt 3 udgår, da tilstedeværende foreninger ikke ønsker at være en registreret forening. Vi går i stedet 
videre med at høre nyt fra foreningerne. 
 

Nyt siden sidst 

 
Lars (KunstVærket) 
Der er p.t. 62 kunstnere/kunsthåndværkere, knudepunkt for mange aktiviteter. Der sker meget forskellige 
på KunstVærket i kraft af de mange grupperinger. Det store emne er p.t. den nye elevator. Den forventes 
færdig 1. marts – 1 år forsinket. Ingen elevator kan give problemer i påsken, hvor der er mange besøgende. 
KunstVærket har stadig lang venteliste. Der arbejdes stadig på bronzestøberi ved kartoffelhuset ved 
Augustiana. Den 5-årige aftale med hattedamerne udløber snart. KunstVærket regner med at rykke ind, når 
aftalen udløber. 
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Anne Grethe (KunstPunkt) 
KunstPunkt er på banen med ny kalender. Bente Rotzler står for at sende arrangementer til byportalen. 
Anne Grethe fortæller om kommende arrangementer. Bl.a. er der i påsken bus fra Nordals til KunstPunkt. 
Mht. at få fat i de unge, så føler KunstPunkt sig godt på vej. Der har været og kommer udstillinger med 
unge helt ned til 1. klasse, og der har også været udstilling med BGK.  

 
Bjarne (Midtals Idrætsforening (MIF)) 
MIF’erne tæller p.t. 867 medlemmer i Augustenborg fordelt på 9 forskellige afdelinger. Revyen er en succes 
og der håbes på publikumsrekord. MIF’erne afholder desuden aktivitetsweekend og 80’er-fest. Julefrokost 
bliver dog ikke til noget i år.  

 
Gerd (Storkelauget) 
Gerd står for at samle medlemmer. Vi kan bl.a. møde ham i Brugsen, hvor han fortæller om Storkelaugets 
arbejde.  
Medlemskab koster 100 kr. om året, og der er p.t. 54 medlemmer.  
Lige nu er der opsat 3 storkereder, og der er sat kreaturer til at afgræsse for at skabe de mest optimale 
forhold for storke og frøer.  
Den 28. februar er der generalforsamling.  
Der kommer ekskursion til sommer og foredrag. 
Der er landet flere storke i byen, men ingen har endnu valgt at slå sig ned for at yngle.  

 
Mie (Erhvervsforeningen) 
Mie gør opmærksom på, at Erhvervsforeningen afholder generalforsamling den 19. marts.  
Fortæller om en masse spændende arrangementer – lige fra workshop til foredrag. 
Julemarkedet bliver i år 23. til 25. november. 
Nyt initiativ på banen med Speakers’ Corner ved Apotekertorvet, hvor alle er velkommen til at stille sig op 
og sige, hvad de har lyst til. Det sker lørdage i august fra 11.00 til 12.00. 
Relevante offentlige arrangementer lægges på byportalen.  
Birger supplerer med, at der bliver evaluering af julemarkedet, men det er svært at få kalenderen til at gå 
op med de mange aktører. Han håber, at det kan lykkes at sende indkaldelse i april. 

 
Torben (Augustenborgspejderne) 
Julemarkedet var en stor succes. I starten var spejderne lidt skeptiske mht. julemarkedet, men det blev en 
rigtig god oplevelse. 
Spejderne har afholdt generalforsamling. De har nydt godt af Spejdernes Lejr, og der er voksende 
medlemstal, p.t. 70. Der er stadig Familiespejd. 
Der afholdes ikke loppemarked ikke i år, da der ikke er nok effekter – måske fordi folk er gode til selv at 
sælge på nettet.  

 
Jytte (Hertugbyens Bevaringsforening) 
Jytte fortæller lidt om foreningen. De er i fuld gang med at sikre den gamle bydel.  
 
- Hofrådens Hus: Bevaringsforeningen har sørget for, at Hofrådens Hus er købt. Der bliver muligvis 
påbegyndt taglægning i april. 
- Storegade 19 (Ruths hus): Blev tilbudt af bobestyrer, men da Bevaringsforeningen ikke kan eje huse, fandt 
man en investor i form af Mads Friis. Arbejdet med Storegade 19 skrider langsomt frem – både 
restaureringsarkitekten og Kulturstyrelsen er grundige. Indtil videre er der tale om kaffestue og 
frokostrestaurant i stueetagen. B&B på 1. sal og fællesrum i midterrummet. I bygningerne bagved ønskes 
små specialbutikker. 
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- Elleys hus: Huset er ikke fredet, men bevaringsværdigt. Det er tilmeldt arkitektkonkurrence hos 
RealDania, der søger huse til genskabning. Der ventes besked fra RealDania i slutningen af 1. kvartal.  
Generelt er der rigtig god medvind og opbakning fra borgere. 

 
Jytte gør opmærksom på generalforsamlingen den 15. marts. 
 
Lidt uden for bevaringsområde og så alligevel ikke… Jytte fortæller, at hende og Ole er medlem af 
Træskibssammenslutningen. Her handler det ikke om bevaring af gamle huse, men af den sejlende 
kulturarv. Den 10-12. august kommer hele 15 smukke, gamle træskibe til Augustenborg. Skibene er den 
sejlende kulturarv. 
 
Jytte ønsker at lukke op for publikum og deltagere og vil muligvis gerne leje nogle af Erhvervsforeningens 
boder (der blev brugt til julemarkedet). Skibene lægger til havn om fredagen, og Jytte tænker, at Sebbe Als 
måske også kunne ønske at deltage – måske med at sejle med besøgende. Nicole fra Sebbe Als ønsker at 
bakke op om Jyttes projekt og vil koordinere med Åbent Hus på Nausten. 

 
Birte (Lokalhistorisk Arkiv) 
Arkivets årsskrift er netop udgivet. Der er generalforsamling den 20. marts, og denne og andre 
arrangementer lægges på byportalen. Lokalhistorisk arkiv vil også gerne med på dette års julemarked, da 
det var en succes. 

 
Thomas (Aug./Bro Frivillige Brandværn) 
Brandværnet har 3 brandbiler, ca. 50 udrykninger om året og 20 øvelser (Beredskabsstyrelsen forlanger 
12).  
Der er godt samarbejde med andre brandværn.  
Generelt bakker brandværnet op om andres projekter, så godt de kan med pølsevogn og brandbiler. 
 
Arbejdet består bl.a. af virksomhedsbesøg og risikovurderinger. De har f.eks. været på Fyn med færgen, 
været i lufthavnen og skal også til Landbrugsstyrelsen. 
 
Af foreningsaktiviteter er bl.a. flagallé og samarbejde med ringriderforeningen, hvor brandværnet står for 
pladsen, telte og ringriderfrokosten. I 2017 prøvede man at åbne op for deltagelse af andre foreninger på 
Ringriderpladsen i forbindelse med ringridning. Konklusionen er, at der er plads til flere. Der er ringriderfest 
den 16. og 17. juni 2018. Der kommer flere oplysninger omkring tilmelding til evt. bodplads på 
Ringriderpladsen. 
 
Conny (Røde Kors Augustenborg/Sydals) 
Midler genereres fortrinsvis ved to ting:  
 
- Samarittertjenesten: Den eneste afdeling i kommunen. De er på pletten ved pælesidning, motocross, og 
de varetager teatervagter i Sønderborg på Teaterforeningens forestillinger. 
- Undervisning: Førstehjælpsundervisning. At de 17-årige skal have 8 timers førstehjælp for at få kørekort 
har hjulpet godt på økonomien. Det balancerer, men er ikke en overskudsforretning. 
Deres årlige aktivitet er Landsindsamlingen, der altid er 1. søndag i oktober. De er dog udfordret af de 
mange andre indsamlinger, der også er i løbet af året.  
Der er altid brug for flere indsamlere.  

 
Ingrid og Nicole (Sebbe Als) 
De har ca. 100 medlemmer, inkl. andre vikingeskibe. Der er desuden 32 børn med deres familier. Ikke så 
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mange unge under 25 år. 
 
I øjeblikket gøres skibe klar til 50-års jubilæum. Foreningen udgiver bladet Kølsvinet (3 udgivelser), der også 
ligger online (www.sebbeals.dk). Der afholdes mange arrangementer for medlemmerne. Der har bl.a. 
været sommertogt til Moesgaard.  

Sebbe Als er medlem af skibslauget, og derfor er der mulighed for at sejle med andre skibe, hvis 
medlemmernes skib ikke selv kan bruges. Mht. Jyttes forslag om Sebbe Als’ deltagelse, når træskibene 
kommer til Augustenborg, gør Nicole og Ingrid opmærksom på, at skibe som Sebbe Als ikke må sejle med 
gæster uden betaling – dette skyldes helt konkrete regler bl.a. sikkerhedsmæssige. Støttemedlemmer må 
gerne sejle med. Det kunne være godt, hvis man kunne sejle med gæster til arrangementer, men det 
praktiske omkring dette skal først drøftes med skibslauget. 

 
Jeanette (augustenborg.dk) 
Jeanette fortæller, at hun som skolebestyrelsesformand netop kommer fra temamøde hos Børn, 
Uddannelse og Sundhed, der lige nu er i gang med at samle data til en ny Børne- og ungepolitik for 
Sønderborg Kommune. I Jeanettes gruppe drøftede de bl.a. vigtigheden af foreningsliv – at børn og unge 
har noget at gå op i og give sig til. Kort sagt et fællesskab, som de kan føle sig en del af og bidrage til. 
Gruppen talte også om, hvordan man kan hjælpe børn og unge, hvis forældre ikke har råd til evt. udstyr til 
en fritidsaktivitet. Hun spørger de forskellige foreninger, hvad de gør? 

 
Lars (KunstVærket): Man kan søge ind, og få gratis medlemskab. Gælder unge op til 30 år. 

 
Bjarne (MIF): Foreninger kan søge om tilskud. 

 
Birger (Hertugbyens Udviklingsforum) 
Birger runder af med at fortælle, at Hertugbyens Udviklingsforum (HU) har 27 personer fordelt på 5 
arbejdsgrupper, der p.t. arbejder med forskellige emner, der skal være forløber til masterplan. Områderne 
og de forskellige fokuspunkter tager afsæt i de input, som borgerne kom med til borgermødet i 
Augustenborghallerne. HU afholder snart fællesmøde, hvor grupperne samles og får status på de andre 
grupper.  
 
Arbejdsgrupper under Hertugbyens Udviklingsforum: 
 
- Bosætningsgruppe: Hvad skal der til for, at folk vælger at bo i Augustenborg, og hvad gøres der for at 
fastholde allerede herboende. 
- Havnegruppen: Nære ting, hvad kan der gøres for at skabe liv ved havnen. 
- Naturkompasset: Naturoplevelser. 
- Byudvikling: Hvordan tiltrækkes forretninger og tænker også byudvikling for hele byen og ikke kun f.eks. 
Storegade. 
- Turismegruppen: Turister, erhvervsforeningen har bl.a. købt VisitAugustenborg.dk for at undgå, at den 
falder i forkerte hænder. 
 
Birger gør opmærksom på, at Hertugbyens Udviklingsforum IKKE er en forening, hvor man skal være 
medlem for at kunne deltage i forummets arbejdsgrupper. ALLE private og foreninger kan deltage og 
bidrage til arbejdsgrupperne.  
 
 
 

 

http://www.sebbeals.dk/
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LIDT GENEREL SNAK 

 
Birger ønsker desuden at starte en lille arbejdsgruppe omkring ”Den hvide by”. Umiddelbart tænkes 
”hospice”. Jeanette spørger, om der tænkes børnehospice. Der er kun ét børnehospice i Danmark, og der er 
efter sigende også afsat midler til stiftelse af samme i finansloven. Lige nu er terminalsyge børn sammen 
med voksne, og de har brug for deres eget. 
 
Der tales også om udfordringen med manglende P-pladser i byen. Birger vil igen snakke med ham, der står 
for det. KunstVærket ønsker ikke tidsbegrænsning på P-pladserne på Louise Augustas Plads. Der tales om 
årsagen til de manglende P-pladser. At folk ikke kører sammen mere, som man gjorde engang – måske pga. 
de fleksible arbejdstider, hvor man ikke altid har fri på samme tid. Beregningerne holder ikke stik pga. flere 
medarbejdere. I længere tid fremover er P-pladserne ved slotsparken også beslaglagt af byggefirmaer. 
 
Nicole spørger, om nogen kender nogen med et tørt lokale, som de kan bruge til bl.a. sejl og måske også 
lidt udstilling. Lokalet kan evt. deles med andre foreninger. Andre foreninger foreslår, at Nicole spørger 
nede på havnen. 

  
Mie fortæller, at hun meget gerne hænger flyers osv. op på Fjordhotellet. Så hvis foreningerne har nogle 
brochurer eller lignende, så kom over med dem. Der kommer mange turister på Fjordhotellet. 

 

 
Ad. 4) Kommunikation – Fælles kalender – Hvordan kan vi bruge de 

eksisterende informationskanaler, og hvem og hvordan administreres disse? 
 
Foreningerne har løbende fortalt om deres arrangementer. Arrangementerne lægges på byportalen, når 
Jeanette har modtaget deres arrangementsoversigt. 
 
Hvis noget skal på byportalen, bedes materiale (og gerne med billede) sendt til Jeanette på adressen 
admin@augustenborg.dk. Jeanette understreger, at formålet med byportalen er, at folk skal blive 
interesserede i foreningerne og klikke videre til foreningernes hjemmesider.  

Materialet skal som minimum indeholde: 

- Beskrivelse af begivenheden: Det behøver ikke være så meget. Hvis I ikke lige kan komme på en 
beskrivelse, så send gerne et link til en side, hvor Jeanette evt. selv kan læse om begivenheden. 
- Sted, dato og klokkeslæt 
- Evt. kontaktperson 
- Billede, hvis muligt: Hvis der ikke er vedhæftet billede, så finder Jeanette selv et passende billede. 

Ad. 5) Eventuelt 

 
Jytte har været til møde omkring det lille psykiatriske museum. Mulighed for at få det åbnet igen. Tingene 
kan komme tilbage i samme rammer. Mange har meldt sig som guider.  

 
Birger er blevet kontaktet af en kunstner, der skal lave udsmykning til slottet. Ved statsligt byggeri skal 1 % 
af bygningsudgiften gå til udsmykning. Birger har henvist til KunstVærket. 

 
Der snakkes om, at møderne kan afholdes på skift i KunstVærket og i Augustenborghallerne. 

 
Birger afslutter mødet med at takke for god ro og orden. 

mailto:admin@augustenborg.dk
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NÆSTE MØDE 

31. maj 2018, kl. 19.00 i Augustenborghallerne 
 

Jeanette har reserveret ”glasburet” i hallens cafeteria,  
og det vil være muligt at købe kaffe og kage i hallen. 

 

 

Hvis I har punkter til dagsordenen, bedes de sendt til en af nedenstående adresser 
senest 10. maj 2018. 

 
Ole Urban på jourban.outlook.dk 

eller 
Jeanette Myllerup på admin@augustenborg.dk 

 

 
 

TILMELDING til mødet 
bedes ske til Jeanette senest mandag 28. maj 2018 kl. 12.00. 

 

 

mailto:jourban.outlook.dk
mailto:admin@augustenborg.dk

