
Augustenborg Fælles Foreningsråd - AFF. 
Kommissorium for Arbejdsgruppen for stiftelse af en formel forening.  

 
Baggrund 
AFF (Augustenborg Fælles Foreningsråd) har eksisteret i flere år som et netværk af de eksisterende 
foreninger i Augustenborg. I efteråret 2018 blev det tydeligt, at den løse struktur gjorde det svært for AFF 
at opnå resultater og fastholde interessen hos foreningerne. Samtidig blev det erkendt, at behovet for at 
samle og koordinere arbejdet med at udvikle Augustenborg blev mere og mere presserende. Derfor blev 
der udarbejdet et oplæg til ændring af AFF til en formel forening med de eksisterende foreninger som 
medlemmer. Oplægget blev drøftet med de ca. 10 største foreninger i løbet af efteråret, hvoraf kun én 
forening ikke støttede oplægget. Herefter blev alle 39 foreninger inviteret til informationsmøde den 7. 
januar 2019, samt til et møde den 16. januar, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe til forberedelse af 
ændringen af AFF. Arbejdsgruppen blev pålagt selv at udarbejde sit kommissorium. 
 

Formål for arbejdsgruppen 
Arbejdsgruppens formål er at sikre stiftelsen af en stærk forening med det størst mulige antal af de 39 

eksisterende foreninger som medlemmer, og derved lægge grunden til at den nye forening succesfuldt kan 

bidrage til mere dynamik, udvikling og fællesskab i Augustenborg. Arbejdsgruppens mål er at forberede 

stiftelsen af en formel forening, herunder udarbejde forslag til vedtægter og indkalde til stiftende 

generalforsamling.  

Foreningens navn 
Arbejdsgruppen kan foreslå et nyt navn for AFF, hvis det skønnes formålstjenligt. 

Vedtægter 
Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til vedtægter til vedtagelse på den stiftende generalforsamling. 

Vedtægterne bør være rummelige, så de kan rumme en forening, der uden tvivl vil gennemgå en løbende 

udvikling i en række år. Der skal især være fokus på at beskrive foreningens formål, så det er klart hvad der 

afgrænser denne forening fra medlemsforeningerne. Det er vigtigt at beskrive foreningens formål og 

aktiviteter, så konflikter med medlemsforeningerne kan undgås. Herunder skal vedtægterne indeholde en 

klar formulering om, at denne forening ikke kan have eller udøve nogen myndighed over 

medlemsforeningerne. Inden vedtægtsforslaget fremlægges skal det diskuteres med medlemsforeningerne 

og tilpasses, for at sikre opbakningen fra dem. 

Stiftende generalforsamling 

Arbejdsgruppen skal som afsluttende opgave indkalde foreningerne til stiftende generalforsamling. 

Arbejdsgruppen skal gennem et godt forberedende arbejde og god information sikre at langt hovedparten 

af foreningerne deltager og dermed giver den nye forening en stor opbakning og en god start. 

Forslag til foreningens første opgaver 
Arbejdsgruppen kan formulere forslag til foreningens første opgaver, herunder at gennemføre en 

udviklingsproces for formulering af foreningens aktivitetsområder og struktur, for bedst muligt at afspejle 

foreninger og borgeres forventninger til Augustenborgs udvikling. 

Kommunikation 
Arbejdsgruppen skal i hele forløbet sikre en god og optimal kommunikation til medlemsforeningerne, 
lokalsamfundet i Augustenborg samt til offentligheden gennem pressen. Kommunikationen skal sikre 
interesse, forståelse og opbakning til den nye forening, samt opbygge interesse blandt borgerne til at 
bidrage til den udviklingsproces den nye forening skal gennemføre.  
 
Vedtaget i arbejdsgruppen den 18. marts 2019 
Peter Landergren, Ole Urban, Sven-Erik Vad, Bjarne Laugesen, Aksel Jepsen 


