
Generalforsamling i Borgerforeningen 2018 

Formandens beretning: 

Velkomst: 

Velkommen til generalforsamlingen 2018, velkommen til vore æresmedlemmer, velkommen til helt nye 

medlemmer, som er med for første gang, og velkommen til jer medlemmer, som trofaste møder op til vore 

generalforsamlinger.  Som nogen af jer kan huske, blev den nuværende Borgerforening 160 år i 2017. Så 

det er altså den 161. generalforsamling i nyere tid. 

Jeg vil nævne, at vi ved årsskiftet var 235 medlemmer næsten status quo. Ved årsskiftet 2016/2017 var vi 

237 medlemmer. Desværre har vi mistet en del medlemmer ved kontingent-betalingens deadline. Det 

vender jeg tilbage til. 

Et af vore medlemmer er død i 2017. Det er Arne Clausen, der døde den 9. maj. Han var mest engageret i 

Borgerforeningens bowlingklub og var gift med bowlingklubbens kasserer Anni Wolf. 

Få dage ind i det nye år mistede vi Anne Lau Jensen, der døde den 18. januar. Hun var gift med skyttebror 

Kurt Jensen.  

Skal vi rejse os og mindes Arne Clausen og Anne Lau Jensen! 

Æret være deres minde 

Tilbageblik: 

Jeg har sagt det før og siger det igen i år. Vi skal naturligvis på generalforsamlingen se tilbage på året der 

gik, men endnu vigtigere er det at kigge fremad. Det sidstnævnte er for mig og formentlig for de fleste det 

absolut mest spændende. Vi kan jo ikke ændre noget, som er sket, men blot tage det til efterretning. Til 

gengæld kan vi alle med fælles hjælp gøre noget ved fremtiden. 

Jeg sagde også sidste år, at Borgerforeningens medlemmer kan se tilbage på et år, hvor der har været 

forrygende travlt - ikke blot indenfor vore egne rammer her i Skyttehuset, men også med masser af 

eksternt arbejde – vi har faktisk sat ny rekord på trods af, at vi har sagt nej til flere ting. Det vil formanden 

for Kulturhuset – Skyttehuset, Viggo Ravn, vende tilbage til i løbet af aftenen ved den næste 

generalforsamling i Kulturhuset – Skyttehuset. 

Men jeg kan i hvert fald nævne de donationer, Borgerforeningen har søgt om og som er til glæde for både 

Borgerforeningen og Skyttehuset. 

Sønderborg Kommune (orkestermusik til skyttefesten)…………………………………8.000 kr. 

Ringriderfesten………………………………………………………………………………………………4.000 kr. 

Mogens Brinkmann Petersen, Colosseum………………………………………………………4.000 kr. 

Ole Ravn, Elektrikerne……………………………………………………………………………………4.000 kr.  
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Og jeg vil ikke undlade at nævne, at pengestrømmen/sponsorater fortsætter her i 2018. 

Sønderborg kommunes kulturforvaltning har igen meddelt, at de støtter med 8.000 kr. til en ny omgang 

orkestermusik til kongeskydningen og skyttefesten 

Vi har i 2017 søgt Sydbank fonden og Mads Clausens fond om tilskud til jordvarmeanlægget, men der var 

afslag fra begge fonde. 

Vi har et par gange eller tre søgt DGI Sønderjylland om tilskud til de tre skydeborde – altså selve 

skydebordene og ikke aktuatorer på skydebordene, som er sponsoreret af Linak. Jeg er blevet ved med at 

søge, fordi jeg vil have en begrundelse for afslaget. DGI-midler er også statsfinansieret midler. Nu er der 

langt om længe kommet en meget kort begrundelse – vi støtter ikke projekter/indkøb som allerede er 

gennemført. Jeg orker ikke DGI længere. Tingene skal altså først ske, og ved os var der tale om en 

oversvømmelse. Vi kan ikke vente et halvt år bagefter, før en ansøgning bliver behandlet. Det er derfor 

foreningerne tager en kassekredit i et pengeinstitut og så håbe på, at en ansøgning bliver velvilligt 

behandlet. 

Men jeg har ikke tænkt mig at stoppe og belemre DGI med ansøgninger. Jeg har bedt DGI tage stilling til, en 

eventuel ansøgning om tilskud til elektronisk pointgivning og tre monitorer over vore tre 15 meter 

skydebaner. Det vil sige en eventuel udskiftning af det gamle snoretræk og ingen tvivl i fremtiden, om det 

er en ni’er eller en ti’er, når der er et stort hul i midten af skiven.  Altså en ansøgning inden jeg sætter noget 

som helst i værk. Jeg venter spændt på DGI’s svar. 

Vi har i øvrigt en ansøgning liggende i Mads Clausens fond om tilskud til 30 nye stole – magen til de sorte 

stole, som står i den store festsal. Vi mangler stole, når vi har koncerter med fuldt hus i Skyttehuset. Om vi 

får et tilskud, afgøres på et fondsmøde den 29. maj. 

En stor tak til sponsorerne, og en særlig tak til vore egne mæcener Mogens Brinkmann Petersen, 

Colosseum og Ole Ravn, Elektrikerne, for jeres engagement og tilskud til skyttefesten. Vi håber samarbejdet 

fortsætter med Ole Ravn, som alle kender i Borgerforeningen og ved, hvad han står for. 

For Mogens Brinkmann Petersens vedkommende har han solgt sin forretning, og den nye ejer af Colosseum 

har afslået samarbejde med Borgerforeningen på samme måde, som vi med stor glæde har haft med 

Mogens Brinkmann Petersen gennem mange år. 

Vi er herefter gået på udkig efter en ny samarbejdspartner, og det er Paul Teichert fra restaurant og café 

Torvehallen ved Chr. X’s bro. Han vil meget gerne støtte Borgerforeningen og stå for fremtidige 

madleverancer. Derfor kan vi kun opfordre medlemmerne til at besøge Torvehallen med den unikke udsigt 

over havneområdet. 

Under sponsorater vil jeg også i år notere, at JydskeVestkysten i løbet af 2018 giver Borgerforeningen et 

stort sponsorbeløb. I løbet af 2017 tømte vi Lokalavisens lokaler på hjørnet af Perlegade og Østergade. Alt 

det, som vi hentede, har vi så haft til salg og tjent gode penge i forbindelse med loppemarkedet. 
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Men ikke nok med det det. Forhandlingen med bladets ledelse mundede så ud i, at vi i ugen op til 

lokkemarkedet 28.-29. april har en gratis kvartsides annonce i både JydskeVestkysten og Sønderborg 

Ugeavisen. Og det gentager sig op til loppemarkedet 1.-2. september. Og med fire kvartsides annonce 

drejer det sig om adskillige tusinde kroner. 

Og så må vi ikke glemme, at Borgerforeningen - som Sønderborg Handels nærmeste samarbejdspartner - 

har reklame på pylonerne ved Sønderborg indfaldsveje i ugen op til loppemarkedet. Også her et indirekte 

og større sponsorbeløb. 

Til sidst, når vi taler om sponsorater, så er vi sponsorer for os selv. Jeg tænker her på brevduerne og 

cykelbudene, der er ude i al slags vejr rigtig mange gange i løbet af året – otte gange i 2017. Det giver 

tyndslidte cowboybukser – to par af mine er slidt igennem – til gengæld sparer vi også her tusindvis af 

kroner, når et brev sendt med PostNord på 50 gram koster 8 kroner. Det har ingen foreninger råd til mere. 

Ydermere får vore medlemmer den efterhånden sjældne oplevelse, at der ligger et brev i postkassen – det 

sker ikke så tit mere. De fleste foreninger har ikke mere klubblade – de er for dyre at fremstille, de har ikke 

råd til porto og de har ingen brevduer/cykelbude. 

Nu sidder der med garanti medlemmer her i salen, som siger til sig selv. Så send dog det hele ud på mail. Vi 

tror på, det at sidde med et klubblad i hånden eller for den sags skyld en avis er det ypperste inden for 

information. Man kan læse klubbladet/avisen lægge det hen og taget det i hånden igen. Det at læse 

nyheder og information på computerskærmen er overfladisk, og mange læser kun overskrifter. Det viser 

alle undersøgelser. Stort set alle unge – også ældre – er på facebook og på twitter. Det kan de desværre 

”nøjes” med. Og det siger jeg som inkarneret avismand.  

Et helt andet problem er, når vi sender informationer ud til vore medlemmer, så går de ikke går på nettet 

hver dag – det kan tage uger har vore egne undersøgelser vist. Og så går aktualiteten fløjten. 

Derfor drosler vi ikke ned på informations-niveauet – det koster penge – det får I at se regnskabet, men 

bestyrelsen er af den opfattelse, at uden information dør foreningen. Derfor er vi glade for, at Jens Gøttler, 

havde jeg nær sagt, går fullltime ind som ny web-redaktør og formand for PR-udvalget. 

Frivilligt arbejde: 

Når det gælder frivilligt arbejde kan jeg endnu engang kun gentage mig selv. Vore medlemmer yder et 

exceptionelt stykke arbejde på rigtig mange fronter. Mere end Borgerforeningen nogensinde har gjort i sin 

161 år lange historie. 

Der er de enormt mange eksterne opgaver, som vi har haft i 2017 og som Viggo Ravn senere vil komme 

nærmere ind på. 

Vore komiteer og medlemmer arrangerer skyttefest, juleskydning, julefrokost, nytårsfest, gåsespil, 

koncertaftner, klubaftner med præmieskydning hver 14. dag, pokalskydninger, langdistanceskydninger og 

bowling hver tirsdag eftermiddag., men Borgerforeningens livline er de to årlige loppemarkeder. Et 

kolossalt arbejde med mange frivillige hænder og et økonomisk resultat i omegnen af 100.000 kroner i 

omsætning. 
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Jeg vil naturligvis også nævne tirsdagsholdets arbejde – det er ikke blot et arbejde, der giver mening, men 

også en vigtig social funktion, som mange har glæde af og ikke vil undvære. 

Fremtiden: 

Hvordan ser fremtiden ud for Borgerforeningen og andre foreninger? Vi kan hurtigt blive enige om, at det 

frivillige foreningsliv er rygraden i det danske samfund. Det binder samfundet sammen på kryds og tværs. 

Det er derfor, at vi kalder Danmark for foreningernes land.  

Borgmester Erik Lauritzen sagde det meget rammende på kommunens store fritidsfest i Humlehøjhallen 

fredag aften, når tre mennesker mødes, så dannes der en forening. 

Men bliver det ved, når vores generation er væk og vore børn bliver ældre og går over i en 

pensionisttilværelse. Vore børn i 40’erne og 50’erne har slet ikke den tilgang til det frivillige foreningsliv., 

som vi havde i deres alder. Samfundet er blevet langt mere egoistisk. 

Der er heldigvis nogen, som følger forældrenes eksempel, men er det nok til at få det frivillige foreningsliv 

til at køre fremadrettet? Det er det store spørgsmål. Jeg har min tvivl. Jeg er ikke pessimist. Ej heller jubel-

optimist. Jeg er realist. Vi har haft en del udmeldelser her i det nye år, og derfor er det bydende 

nødvendigt, at vi alle hjælper til at få nye medlemmer ind i folden.  

Og jeg nægter at tro på, at det har noget med vor kontingent-størrelse at gøre. Det koster 400 kroner på 

årsbasis for et voksent medlem alene for at være med i Borgerforeningen. Jeg nævner det, fordi jeg hører, 

hvad mange af mine gode venner betaler i kontingent i andre foreninger. F.eks. i Sønderborg Golfklub. Et 

voksent medlem betaler også noget med 400, men det er 10.400 kroner på årsbasis. Et barn op til 9 år 

betaler 500 kroner, en juniorspiller fra 10-18 år skal af med 1.000 kroner og ynglinge fra 19-23 år må hive 

2150 kroner op af lommen. 

Når jeg ser, hvad vore børnebørn beskæftiger sig med i dag, så er det den såkaldte E-sport, hvor de spiller 

spil mod hinanden på computer i store propfyldte haller. Er det en mulighed eller en trussel for 

foreningslivet? Har det i det hele taget noget med sport at gøre. Men muligheden for foreningerne at tage 

det op som en ny aktivitet og få flere nye unge medlemmer er tilstede, men det kan også  være en trussel, 

som vil gøre de unge mennesker passive idrætsmæssigt. 

En helt anden ting er arbejdet for bestyrelsesmedlemmerne i det frivillige foreningsliv. Jeg møder engang 

imellem min tidligere chef, kulturminister Mette Bock, som siger: Mange deltager allerede i foreningslivet 

eller laver frivilligt arbejde, men jeg tror, at det vil være en fordel for Danmark, hvis endnu flere kommer 

med. Vi skal opmuntre dem, som ikke i dag er en del af det frivillige fællesskab, til at blive det. Det skal vi 

gøre ved både at sikre og udbygge foreningslivet. Ved at understøtte det og give det gode rammer. 

Det er flotte intentioner som vil noget, og som jeg håber engang vil blive aktuelt i bestyrelsesarbejdet. Det 

er i hvert fald ikke tilfældet i dag.  

Det er ingen, der siger, at det skal være let, men efterhånden skal nogen i ledelsen i foreningen have en 

baggrund i juraen eller en uddannelse fra det økonomiske fakultet. Eller skal bestyrelsen kunne konsultere 

folk, som har disse kompetencer på disse områder. Vil det så betyde, at foreningens medlemsskare 

forventer at den valgte bestyrelse har de rette kvalifikationer? Jeg tror det vil ske ad åre! 
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Vi så det senest, da vi tilfældigt opdagede, at en frivillig forening med ejendom kan blive fritaget for 

grundskyld (ejendomsskat) – det kommer Viggo Ravn nærmere ind på ved Skyttehusets generalforsamling. 

Vi kan også se det, når vi skal søge om tilskud ved den såkaldte Sønderborg-ordning – der er foreninger i 

Sønderborg, som ikke er inde i den problematik og som ikke får de tilskud, som de er berettiget til. Det har 

jeg selv været vidne til i en af mine gamle foreninger, hvor jeg tidligere har været formand. 

Vi kan se det på det øgede pres, når der hele tiden skal søges om lejlighedsbevillinger til vore 

arrangementer, og nu får foreningslivet for alvor ekstra papirarbejde med folketingets nye bandepakke, der 

kom i december. 

Det betyder, at der i forbindelse med bandepakken er kommet ændringer i våbenregulativet. Det får 

vidtrækkende konsekvenser for alle med foreninger, der har skydning som aktivitet. 

For at forhindre bandemedlemmer i at få våbentræning i skytteforeningsregi, skal alle, der ønsker at skyde i 

en forening med skydning på programmet nu have en politigodkendelse. 

I Borgerforeningen har det medført, at de medlemmer, som er med ved torsdagsskydninger, er blevet 

tjekket af politiet. Og alle er blevet godkendt. Deadline i denne omgang er den 1. juli. 

Og for at sætte prikken over i’et vil der formentlig i løbet af 2019 blive oprettet en såkaldt 

skydelederuddannelse for alle der hjælper til på skydebanerne. Og det er en tvungen uddannelse. 

Heldigvis har vi fået den aftale med Sønderborg Skyttekreds, at vi til de tre forskydninger og selve 

kongeskydningen er gæsteskytter i Sønderborg Skyttekreds. Det er tilladt at have fem skydedage for 

gæsteskytter. 

I Borgerforeningen har vi efterfølgende taget den konsekvens, at alle nye medlemmer, som ønsker at skyde 

om torsdagen, samtidig med indmeldelsen skriver en ansøgning, som med det samme bliver sendt til 

godkendelse hos politiet. Det foregår altså løbende. 

 

Afslutning: 

Til slut en stor tak for samarbejdet med vore viceværter Maren og Svend Åge Voss. 

En stor tak for godt samarbejde i Borgerforeningens bestyrelse, tak til oldermand Kjeld Clausen og 

Skyttelaugets bestyrelse, tak til formand Viggo Ravn og den øvrige bestyrelse i den selvejende institution 

for et godt samarbejde. Det samme gælder bowlingklubbens bestyrelse. 

Og tak for godt samarbejde med aktivitetskomiteen, festkomiteen, pokal- og medaljekomiteen, 

tirsdagsholdet, hjælperne til loppemarkedet og ikke mindst en tak til de mange hjælpere ved de eksterne 

arrangementer ude i byen. 

Endelig en tak til Jens Gøttler og Hartvig Kjærgaard for hjemmesiden, trykning af foreningsnyt og 

informationer. Her er Torkild Callesen også indblandet. Det er professionelt arbejde. 

Hartvig Kjærgaard har her i det nye år valgt at stoppe med hjemmeside og foreningsnyt. Jens Gøttler tager 

over. En stor tak til Hartvig Kjærgaard for et formidabelt arbejde gennem rigtig mange år. 
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