
Referat af Fælles formandsmøde 

For Augustenborgs foreninger 

23. september 2019 i Augustenborg Hallen 

 

Deltager: 

MIF – Bjarne 

Augustenborgspejderne – Anja og Nicolaj 

Røde Kors – Jens Peter 

Udviklingsforum – Birger 

Golfklubben – Gerhard 

Bevaringsforeningen – Jan  

Sebbe Als – Nicole 

Roklubben – Wilhelm 

Erhvervsforeningen – Gitte 

Lokalhistorisk Arkiv – Birthe 

Gæst – Palle Kristiansen InPrint 

 

1. Bordet Rundt: 

MIF: 

Børneaktivitetsuge i uge 39, med forældrehygge. 

80´er fest i kultursalen og Julekoncert den 20 og 21. november. 

MIF har trukket sig ud af Seniorsamarbejdet. 

Augustenborgspejderne: 

Alle aldersgrupper har været på lejr i efteråret. Deltager i Jul på Slottet. Vintersæsonen foregår 

med aktiviteter i byen og skoven. 

Røde Kors: 

Indsamling 1. søndag i oktober. Lysabild Spejderne hjælper med 10 spejder på 5 ruter. Der er 50 

ruter i Midtals og Sydals. Der er åben for hjælp. 

Udviklingsforum: 

Vi gør det godt i Augustenborg 

Bevaringsforeningen: 

300 medlemmer. Bevarer byens kulturarv for borger og turister. Penge fra fonde til foredrag. På 

Hofrådetshus er facaden færdig. Holder medlemsmøde med foredrag fra kommunen. 

Sebbe Als: 

50 års jubilæum den 20/7, med besøg af 5 skibe. 20/10 holdes der Generalforsamling hos 

Augustenborgspejderne. 

Roklubben: 

Har fået og søsat en ny 4 åres robåd. Ellers er det på det jævne. 

Erhvervsforeningen: 

Høstmarkedet gik godt. Julemarkedet er det næste. Afholder et arrangement for medlemmerne 

den 6/11. 

Lokalhistorisk Arkiv: 

Har haft udflugt med en fuld bus. Har lavet årsskrift og skal deltage i julemarked. Arbejder på at få 

materiale digitaliseret. 

 



2. Sport & Fritid v/Palle Kristiansen 

Alle foreninger kan være med. Sport & Fritid udkommer 6 gange årligt. Foreninger der er med kan 

sende det indhold de vil.  

Leveres i postkassen til ca 2000 ud af 3200 hustande. Dem der ikke får har sagt nej tak til reklame. 

Der leveres 200 stk til Tanken og hallen 

Det koster 900,- kr + moms for foreningerne at være med. 

På Augustenborg.dk bliver den lagt op som PDF. Her kan foreningerne hente den eller linke hertil. 

Palle tager sig af annoncesalget. 

 

3. Julemarked på Hertugslottet v/Birger Larsen 

For 3 gang. Afholdes 22-24.november. I år har der været et udvalg med 6 mand fra foreninger og 

stadeholder, bla. Brandværnet, Augustenborgspejderne og Augustenborg.dk 

Alle boder er udlejet – Meget postivt. Halvdelen er nye aktører og halvdelen er gamle, alle primært 

lokale. 

Julemarked vil gerne være større gennem årene fremad. 

God hjælp til udvalget. Lokalarkivet pynter slotsparken. 

Der er informationsmøde den 9/10 kl 19.00 oven på SFO´en 

Aktørudvalget betaler banner op til julemarkedet. 

Åbningstider fredag 16-19, Lørdag og søndag 10-16. 

Der skal bydes velkommen. 

Der er kommet 20.000 kr fra Sol & Strand der skal bruge til børne aktiviteter alle dage. 

Der var mere end 3000 besøgende sidste år. 

Der er cirka balance mellem indtægter og udgifter 

 

4. Næste møde: 

Udviklingsforum indkalder til næstemøde 

Den 9. marts kl 19.00 ovenpå SFO´en på Kettingvej. 

 


