Referat af den 31. maj 2018 fra møde i
Det Fælles Foreningsråd Augustenborg
Møde indkaldt af: Ole Urban, Vilhelm Schmidt og Jeanette Myllerup
Referent: Jeanette Myllerup
Ordstyrer: Ole Urban
Deltagere:

Birte Tuesen - Lokalhistorisk Arkiv
Bjarne Laugesen - Midtals Idrætsforening, forretningsudvalget
Claus-Peter Jessen - Møntsamlerforeningen
Gitte Andersen - Erhvervsforeningen
Jeanette Myllerup - augustenborg.dk
Jens Peter - Røde Kors
Jytte Urban - Hertugbyens Bevaringsforening
Karen Marie Hougaard - Hertugbyens Udviklingsforum
Lars Tholander - KunstVærket
Mie Søgaard - Erhvervsforeningen
Nicole Møller - Sebbe Als
Ole Urban - De 7
Peter Landergren - Augustenborgspejderne
Peter Thomsen - Midtals Idrætsforening, aktivitetsudvalget
Ria Madsen - KunstPunkt
Vilhelm Schmidt - Augustenborg Roklub

Konklusion:

Ansvarlig:

Ole orienterede om kontakt til DGI, der
foreslår Carsten Blomberg til foredrag om
"opstart af landsbyklynger".

Ole Urban

Dagsordenspunkt:

Foredrag til inspiration

Spørgsmål: Skal vi have et enkelt
foredrag eller skal vi i stedet søge en
konsulent, der kan starte en
faciliteringsproces? Starter vi måske i den
forkerte rækkefølge? Vision og mission,
eller facilitering og derefter vision og
mission?
Konklusion: Efter afstemning er der flertal
for, at vi søger kommunen om tilskud til
faciliteringsproces.

Deadline:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

5) Hvad kan samle
foreningerne og byen?

Vi taler om vigtigheden af, at vi bakker op om hinandens foreninger
og arrangementer og fortsat bruger kalender på byportal og facebook.
Vi kan naturligvis ikke byde ind med aktivt engagement til alle
foreningers arrangementer, og det har vi heller ikke interesse i, men
vi kan bakke fuldt ud op om hinandens succeser. Vi kan som minimum
minde vores foreningsmedlemmer om forskellige arrangementer og
opfordre dem til at bakke op ved fremmøde.
Vi er enige om, at øget interesse omkring foreningsuafhængige
arrangementer kan samle foreningerne på tværs og forhåbentligt også
gøre det attraktivt for eksterne parter at byde ind med engagement.
Sådan gør vi?
Foreningstelt - Peter Thomsen har telt, der kan bruges som
foreningstelt, hvis ledigt.
Disse arrangementer samles vi om:
Ringriderfest i juni
Sankt Hans i juni
MIF Aktivitetsweekend i august
Høstfest i september
Julemarked i december
Røde Kors-indsamling (1. søndag i oktober)
Forslag til helt nyt foreningsarrangement:
Genforeningen 1920. Lokalhistorisk Arkiv er allerede blevet spurgt,
hvordan foreningen vil fejre det.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

7) Eventuelt med
seneste nyt fra
foreningerne

MIF: Næsten udsolgt til 80’er-fest, 12 billetter tilbage
KunstPunkt: Forslag til ny fællesaktivitet - løfte 1920-opgaven
sammen.
Lokalhistorisk Arkiv: Udflugt Frøslev medio juni, udflugt til Varde
medio august. Bidrager med effekter på udstilling på det nye bibliotek.
KunstVærket: Hattedamerne flytter på kasernen, byrådssalen bruges
til workshops.
Tilføjelse fra Ester Fick fra Hatte- og beklædningsmuseet:
Vi i Sønderborg Hattelaug undrer os meget over at læse en udtalelse i referatet,
hvor Lars Tholander mener, det gamle rådhus kan bruges til samlings lokale.
Vi har været inviteret af Industri Historisk samling til at bese kasernens
værkstedsbygning og fik i den forbindelse tilbudt to lokaler. De to lokaler er
adskilte fra hinanden, er placeret bagerst i bygningen og uegnet til vort brug. Vi
har derfor takket nej til tilbuddet!
Det er os ubekendt, at vort lejemål i det gamle rådhus er opsagt.
Der arbejdes med H.C. Andersen-projekt, 10-mandsorkester –
pavillion, papirkllip - platform til foredrag, musik.
Erhvervsforeningen: I gang med at planlægge høstfest, Sankt Hans
Røde Kors: Byder gerne ind på arrangementer med samaritter, f.eks.

jule- og høstmarked.
Hertugbyens Udviklingsforum:
Naturkompasset: Der arbejdes med Lillehavsstien, fitness for ældre,
fugletårn, arbejder på støj, renovering af badehusene.
Turismegruppen: Porten til Augustenborg - kæmpe banner med byens
nye logo + henvisning til byportalen. Samarbejde med turistkontor bedre turistmateriale.
Havnegruppen: Tæt på aflevering, lille strand, møde hos forvaltning
vedr. sejlrende, infotavler langs dæmningen, flere muligheder for stik,
bedre toiletforhold.
Roklubben: Måneskinstur kommet godt fra start.
Sebbe Als: Åbent hus, der arbejdes på Nausten torsdage kl. 18.
Hofrådens Hus: Håndværkerne har været i gang siden 4. juni. De
skal være færdige inden september ellers mistes milliontilskuddet.

Bemærk, at der endnu ikke er sat dato for næste møde

