
Referat fra møde i Augustenborg Fælles 

Foreningsråd – AFF. 

Onsdag den 16. januar 2018 i Kunstværket. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dagsorden: 

 
19:00 - 19:10  1. Velkomst ved Ole Urban, samt valg af ordstyrer og referent. 

19:10 – 19:30 2.  Indlæg ved Direktør Bjarke Eriksen og planlægger, konsulent Marie      

 Bonefeld, Sønderborg kommune. Kommunens repræsentanter vil give et 

inspirationsoplæg om foreningernes rolle og samarbejdet med 

udgangspunkt i kommunens gennemførelsen af bystrategierne. 

19:30 – 20:30 3. Oplæg ved DGI konsulent Carsten Blomberg Hansen. 

20:30 – 21.00 4. Nedsættelse af arbejdsgruppe til forberedelse af dannelse af AFF som 

formel forening. 

Inviteret:    Alle foreninger i Augustenborg iht. gældende foreningsliste.   

 

   Deltagere:   Fra foreningerne: 

Erhvervsforeningen: Gitte Andersen. Roklubben: Vilhelm Schmidt, 

Hanne, Susanne. Brandværnet: Thomas. Bevaringsforeningen: Ole 

Urban, Aksel Jepsen. Arkivet: Birthe Thuesen. Sebbe Als: Nicole og 

Birgit. MIF: Bjarne Laugesen. Forum: Birger Larsen. Røde Kors: 

Connie. Kunstpunkt: Lisbeth og Anne Grethe. Kunstværket: Lars 

Tholander. Spejderne: Peter Landergren. Augustenborg hallerne: 

Thomas Madsen. Augustenborg.dk: Jeanette Myllerup.  

 

  Fra Sønderborg Kommune:  

  Direktør Bjarke Eriksen, planlægger Marie Bonefeld. 

   

  Fra DGI:  

  Afdelingsleder Carsten Blomberg Hansen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat fra mødet: 

  
 Ordstyrer: Peter Landergren  

 Referent:  Aksel Jepsen og Ole Urban 

 

Punkt 1:  Ole bød velkommen til vore eksterne gæster og alle fra foreningerne. 19 

personer fra 13 foreninger deltog.  Derudover deltog 3 eksterne gæster. 

 

 Punkt 2:   Direktør Bjarke Eriksen og planlægger, konsulent Marie   

Bonefeld gennemgik oplæg med udgangspunkt i Sønderborg Kommunes     

bystrategi. Se vedhæftede fil. 

Marie Bonefeld gennemgik baggrunden for bystrategierne og kom ind 

på at bystrategierne udgør det strategiske niveau, som handler om 

strategien og retningen for Augustenborg. Borgerne og lokalsamfundets 



initiativer udgør det borgerdrevne niveau. Kommunen bruger strategien 

til at træffe beslutninger om hvilke initiativer der skal fremmes. 

Bjarke Eriksen pegede på vigtigheden af, at lokalsamfund samler sig om 

den fælles opgave, finder ambassadører og bliver gode til at informere 

både administration og byrådsmedlemmer om værdien af 

borgerinitiativerne.  

 

Punkt 3:    DGI konsulent Carsten Blomberg Hansen gennemgik sit oplæg om 

skabelse af fællesskaber i lokalsamfund. Se vedhæftede fil. Se 

vedhæftede filvedrørende foreninger som er blevet kontaktet. 

 Carsten kom især ind på vigtigheden af at lokale fællesskaber er 

rummelige og ikke kun inkluderer formelle foreninger og deres 

medlemmer. Moderne mennesker ønsker at bruge deres tid på ting de har 

lyst til og ikke på pligt opgaver. Derfor skal fællesskaber være fleksible, 

så folk kan deltage i de ting de har lyst til i kortere eller længere tid. Til 

gengæld er det DGI’s erfaring, at mange gerne vil deltage i bestemte 

opgaver, men uden nødvendigvis at være bundet til formelle rammer i en 

forening. Der blev også peget på at kommunikation til hele 

lokalsamfundet er vigtig, ikke kun kommunikation til medlemmer. 

 

Punkt 4:    Deltagere i den foreslåede arbejdsgruppe blev diskuteret og følgende blev   

aftalt: 

I gruppen deltager: Bjarne Laugesen, Svend Erik Vad, Aksel Jepsen, 

  Ole Urban og Peter Landergren.  

Det blev fra Carsten foreslået at udvide gruppen med 2-4 personer, helst 

kvinder, for at sikre en bred repræsentation i gruppen. Det blev aftalt at 

arbejdsgruppen søger at finde flere deltagere som foreslået.  

Arbejdsgruppen udarbejder selv sit kommissorium.  

   


