
Referat fra møde den 7. januar 2019 i Augustenborg Fælles Foreningsråd (AFF) 

 

(KunstVærket kl. 19.00) 

Møde indkaldt af: Ole Urban, Vilhelm Schmidt og Jeanette Myllerup 

Referent: Ole Urban, Aksel Jepsen 

Ordstyrer: Vilhelm Schmidt 

Deltagere: 

Aksel Jepsen - Hertugbyens Bevaringsforening 
Birger – Hertugbyens Udviklingsforum 
Birthe Thuesen – Lokalhistorisk Arkiv 
Ester Fick – Hatte- og Beklædningsmuseet 
Jeanette Myllerup – augustenborg.dk/Augustenborghallen 
Jens Peter – Røde Kors 
Jytte Urban – Hertugbyens Bevaringsforening 
Karen Marie Hougaard – Hertugbyens Udviklingsforum 
Lisbeth Holm – KunstPunkt 
Lars Tholander – KunstVærket 
Nicole Møller – Sebbe Als 
Ole Urban – De 7 
Peter Landergren – Augustenborgspejderne 
Vilhelm Schmidt – Augustenborg Roklub  
Afbud: Sven Erik Vad (Golfklubben), Bjarne Laugesen (MIF) 

 

Dagsorden: 

2) Forslag til organisering af AFF 

3) Input fra foreningerne til notat 

4) Foredrag til inspiration 

5) Eventuelt - Seneste nyt fra foreningerne – kort og godt. 

 

2) Forslag til organisering af AFF 

Aksel fortalte om baggrunden for hans oplæg (PowerPoint vedhæftet). At vi som by skal komme os over 

kommunalreformen, se fremad og selv tage initiativ til at skabe den by, som vi ønsker. 

 

3) Input fra foreningerne til notat 

Aksels notat gav anledning til debatter på kryds og tværs af foreningerne. 

Konklusion: Der er enighed om, at samarbejde er vejen frem.  

Vi skal samarbejde på kryds og tværs af foreningerne og være mere åbne over for hinanden. 

Hvis en forening har en god idé, kan den efterlyse opbakning og hjælp fra de øvrige foreninger. Hvis andre 

foreninger er med på idéen, kan de evt. lave en fælles ansøgning, så deres idé står stærkere. 



Vi skal blive bedre til at kommunikere – både internt, men også eksternt til byens borgere. 

Stor enighed om ønsket om mere samarbejde – vi går hjem og tænker over, hvordan vi kan udvikle 

samarbejdet og støtte op om hinanden. 

 

4) Foredrag til inspiration 

Kommunen har efterlyst flere medspillere end "De 7", hvilket blev startskuddet til "Augustenborg Fælles 

Foreningsråd". 

Processen har dog trukket i langdrag, da AFF har prioriteret foreningernes kendskab til hinanden. Dertil 

kommer kommunens skiftende og manglende udmeldinger og ønsker. 

AFF har fået bevilget midler til en oplægsholder. Valget er faldet på Carsten Blomberg Hansen fra DGI, der 

er afdelingsleder for Lokaludvikling og projektansvarlig for Landsbyklynger.  

Carsten kommer den 16. januar 2019, kl. 19.00 i KunstVærket (invitation følger). Hans oplæg hedder "Fra 

selvstændig forening til fællesskab". 

 

5) Eventuelt - Seneste nyt fra foreningerne – kort og godt. 

Peter fra Augustenborgspejderne fortæller, at de den 2. januar 2019 oplevede hele 20 cm. høj vandstand i 

vandskiklubben, som spejderne også benytter.  

Augustenborgspejderne har i stedet for at sælge juletræer valgt at hente dem. Dette har vist sig at være en 

stor succes, så borgerne kan glæde sig til afhentning af juletræ igen 1. lørdag i januar. 

Peter oplyser desuden, at han stopper som formand for Augustenborgspejderne efter 12 år på posten. 

Vilhelm fra Augustenborg Roklub fortæller, at de har fået 180.300 kr. fra Nordea fonden som hjælp til en ny 

båd.  

Næste møder i AFF:  16. januar og 18 februar, begge i Kunstværket. 

 

Referent: Ole Urban og Aksel Jepsen 

  


