Generalforsamling i Borgerforeningen 2020
Formandens beretning
Velkomst:
Velkommen til generalforsamlingen 2020 – den 163. generalforsamling i nyere tid.
Velkommen til vores æresmedlemmer, velkommen til helt nye medlemmer, som er
med for første gang til vores generalforsamling og velkommen til alle medlemmer,
som trofast møder op til vores generalforsamlinger.
Vi havde i 2019 én pæn fremgang af antal medlemmer. Ved indgangen til 2020
kunne vi notere 238 medlemmer mod 225 medlemmer på samme tidspunkt året før
og det på trods af, at 2019 blev et rædselsfuldt år – på engelsk annus horribilis – et
udtryk som dronning Elizabeth bruger i England, når der er skilsmisser og døde i det
engelske kongehus.
Jeg håber aldrig, at Borgerforeningen oplever så mange meningsløse dødsfald i løbet
af et år, som det var tilfældet i 2019.
Den 6. februar døde Chr. Hansen (æresmedlem), den 1. maj døde Svend Åge Voss
(æresmedlem), den 8. maj døde Egon Thomsen (æresmedlem), den 10. maj døde
Gustav Brodersen Koch, den 9. oktober døde Torkild Callesen, den 7. november
døde Torben Tjørved (bowlingklubben), den 18. november døde Sven Sune Nielsen,
og det er så fortsat i 2020 med Willi Lange, der døde den 13. januar og Harriet
Mikkelsen, der døde den 13. marts.
Skal vi rejse os og mindes vores afdøde medlemmer.
Æret være deres minde
Tilbageblik:
Jeg siger det til hver eneste generalforsamling, at vi naturligvis på
generalforsamlingen skal se tilbage på året der gik, men for mig er det endnu
vigtigere at kigge fremad.
I løbet af 2019 har Borgerforeningens medlemmer haft travlt - ikke så meget mere
med eksternt arbejde, men mere med arbejde indenfor egne rammer. Her tænker
jeg på to meget fine loppemarkeder og fem succesfulde og udsolgte jazz- og
rockkoncerter her i Skyttehuset. Vi prøvede endda en dobbeltkoncert – altså to
aftener i træk.

Vi har søgt og fået en række donationer til glæde for Borgerforeningen og
Kulturhuset – Skyttehuset.
Her kan jeg nævne:
20.000 kr. fra Sydbanks fond til en ny port ved værkstedet
40.000 kr. fra Sønderborg kommune til vores tre nye skydebaner
5.000 kr. fra Ringriderfesten
4.000 kr. fra Elektrikeren (musik til skyttefesten)
4.000 kr. fra Colosseum (musik til skyttefesten)
6.000 kr. fra Sønderborg kommune (musik til skyttefesten)
Og pengestrømmen fortsætter!
Inden udgangen af 2019 søgte jeg og fik 5.000 kr. fra Sønderborg kommune til musik
til skyttefesten 2020, og vi har yderligere fået 5.000 kr. fra Sønderborg kommunes
genforeningspulje til ”historisk optog” 2020.
Og så har vi fået en usædvanlig gestus fra Kultur i Syd, der har sendt en check på
20.000 kr. p.g.af Borgerforeningens manglende indtjening ved Mølleparkens aflyste
koncerter 2020.
En stor tak til sponsorer og samarbejdspartnere og en særlig tak til vores egne
mæcener Ole Ravn, Elektrikerne og John Olesen, Colosseum for tilskud til
skyttefesten.
Jeg vil heller ikke undlade at nævne, at vores gode samarbejde med Sønderborg
Handel betyder, at vi får reklame op på pylonerne ved indfaldsvejene i ugen op til
loppemarkederne. Altså pr. honnør. Også her et indirekte og større sponsorbeløb.
Jeg plejer at bruge en del taletid på alle vores gøremål i dagligdagen i
Borgerforeningen. Det gør jeg ikke i år. Det gælder det frivillige arbejde i Skyttehuset
med at arrangere skyttefest, juleskydning, julefrokost, nytårsfest, gåsespil,
koncerter, klubaftener hver anden torsdag, tirsdagshold hver tirsdag formiddag og
bowling hver tirsdag eftermiddag.
Jeg vil takke alle komiteer og frivillige for et kanonflot arbejde.

Fremtiden:
I stedet vil jeg kigge fremad, og det bliver noget af en opgave ikke blot for
Borgerforeningen, men for det frivillige foreningsliv i Danmark.
Pludselig stod vi i en sundhedskrise, da Danmark blev lukket ned den 11. marts i år.
Vi havde hørt om Coronavirus i Kina, men var slet ikke forberedt på, at det skulle
ramme Danmark.
Det gav usikkerhed, når al foreningsaktivitet lukker ned og der opstår nye
udfordringer i foreningerne, når vi gradvist og kontrolleret igangsætter aktiviteterne
igen.
Vi har heldigvis og altid arbejdet ansvarsfuldt økonomisk i Borgerforeningen, men
sundhedskrisen har udviklet sig og var hurtig til at give udfordringer for
foreningslivet.
Det mærkede foreningerne, da det stod klart at aflyste aktiviteter og forventet
indtjening ved koncerter og store udendørs arrangementer manglede i budgetter
resten af året. Regeringen kom med hjælpepakker til erhvervslivet og foreningslivet.
DGI og DIF har fået 44 millioner kroner til foreningslivet, der har kunnet søge
kompensation for manglende indtægter. Borgerforeningen har søgt om 102.000 kr.,
men håbet om at blive tilgodeset er lille. Jeg nævnte, at de to landsorganisationer
har 44 millioner til rådighed. Der er kommet ansøgninger på 258 millioner kr.
Men økonomien er en ting, men det allersværeste for både foreningsfrivillige og
medlemmer har været, at vi fra den ene dag til den anden ikke har kunnet mødes i
de fællesskaber, vi ønsker at være en del af.
Forhåbentlig får Coronakrisen os alle til at føle endnu større forpligtelse overfor de
lokale foreninger i fremtiden. Det skal ingen hemmelighed være, at
Borgerforeningen har mistet mange medlemmer her i 2020, men heldigvis har de
fleste bakket op om Borgerforeningen, har betalt kontingent og sørget for, at der
fortsat er noget, der hedder Borgerforeningen.
En del har spekuleret i, om medlemmerne kom tilbage, når der har været lukket ned
i et halvt år. Altså om medlemmerne har fundet andre spændende fritidsinteresser
og vender de traditionelle foreninger ryggen. Det håber jeg sandelig ikke.

Det bliver spændende at se, om vi vender tilbage til ”normale” tilstande.
Statsministerens bemærkning om, at Danmark aldrig bliver det samme som før
Coronakrisen, sidder stadig i baghovedet på mig.
Danmark er foreningernes land, og vi er blevet bekræftet i, at foreningslivet spiller
en kæmpe rolle for det samfund, vi er en del af.
Men fortsætter den medlemsflugt, som Borgerforeningen har været udsat for det
første halvår af 2020 med 30 udmeldelser, så kan jeg – som stort set kun har gået i
søndagsskole – godt regne ud, at så er der ikke noget, som hedder Borgerforeningen
om 4-5 år.
Har vi det rigtige koncept? – det er det store spørgsmål. Jeg har i min tid som
oldermand og formand i en 20-årig uafbrudt periode i Borgerforeningen og
Skyttelauget fået læst og påskrevet af de ”gamle” medlemmer. Du må aldrig røre
ved de gamle traditioner. Og det har vi så aldrig gjort. Til gengæld har vi åbent
skyttehuset for nye aktiviteter med f.eks. succesfulde koncerter, foredrag med
alvorlige og muntre emner osv. Det bemærkelsesværdige er, at der er fulde huse,
men med et fåtal af Borgerforeningens egne medlemmer på stolerækkerne.
Endelig får Borgerforeningens medlemmer hele tiden tilbud på turistture med mit
eget lille rejseselskab.
Hvad er det, der mangler? Det vil bestyrelsen og jeg gerne vide!
Afslutning:
Vi har siden sidste års generalforsamling fået en ny vicevært. Det er Svend Aage
Andersen, som går op i arbejdet med liv og sjæl.
En stor tak for godt samarbejde i Borgerforeningens og Skyttehusets bestyrelse.
Også en tak til Skyttelaugets bestyrelse for godt samarbejde og især tak til
oldermanden Kjeld Clausen for mange års godt arbejde. Han stopper som
oldermand, men heldigvis fortsætter han med bestyrelsesarbejde.
Endelig en tak til alle komitémedlemmer, bowlingklubben, tirsdagsholdet og de
mange hjælpere til loppemarkedet og til webmaster Jens Gøttler for godt arbejde.

Tage Christensen, Formand

