
Generalforsamling i Borgerforeningen 2019 
Formandens beretning: 

Velkomst: 

Velkommen til generalforsamlingen 2019, 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.  

Som nogen af jer kan huske, blev den nuværende Borgerforening 160 år i 2017 – altså er det den 162. 

generalforsamling i nyere tid. Samtlige formænd kan I se hænge på væggen i det lille festlokale. 

Jeg vil nævne, at vi desværre ikke kan holde status quo med antal medlemmer. Ved indgangen til 2019 

kunne vi notere 225 medlemmer mod 235 på samme tidspunkt sidste år. Det vil sige, at vi har flere 

udmeldelser end indmeldelser, og så har vi desværre haft flere dødsfald. 

Den 18. januar 2018 mistede vi Anne Lau Jensen, der var gift med skyttebror Kurt Jensen. Den 29. april 

døde æresmedlem Helge Skjerning, den 2. august mistede vi Karen Jørgensen, der var gift med skyttebror 

Iver Juhl, og den 6. februar i år døde æresmedlem Christian Hansen efter længevarende sygdom.  

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 det gik, men for mig er det endnu vigtigere 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. 

Borgerforeningens medlemmer har de seneste år haft forrygende travlt med eksternt arbejde og masser af 

arbejde indenfor egne rammer her i Kulturhuset-Skyttehuset, men vi er begyndt at geare ned på det 

eksterne arbejde. Det vil formanden for Kulturhuset – Skyttehuset, Viggo Ravn, vende tilbage til i 

forbindelse med den næste generalforsamling. 

Vi har søgt og fået en række donationer til glæde for både Borgerforeningen og Kulturhuset – Skyttehuset. 

Jeg kan nævne følgende sponsorater i 2018: 

4.000 kr. fra Ringriderfesten 

5.000 kr. fra Mads Clausens fond 

8.000 kr. fra Sønderborg kommune til orkestermusik 

4.000 kr. fra Ole Ravn. Elektrikerne til Skyttelauget 

4.000 kr. fra Torvehallen til Skyttelauget 
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16.500 kr. fra DGI Sydvest til de elektroniske skydebaner og tv-skærmen i det lille festlokaler 

2.000 kr. fra Bruno Topff  

Og jeg vil ikke undlade at nævne, at pengestrømmen fortsætter her i 2019. 

Sønderborg kommunes kulturforvaltning har her i 2019 gennem dagspressen offentliggjort, at tilskuddene 

til kulturelle arrangementer bliver skåret ned, men ikke desto mindre har vi fået bevilget 6.000 kr. til 

orkestermusik til kongeskydningen og skyttefesten 2019. 

Og for få dage siden blev Borgerforeningen hyldet på Sydbanks aktionærmøde i SFS-Hallen med en 

papcheck på 20.000 kr. som går til en ny port til værkstedsbygningen. Den blev sat i næsten samtidig med, 

at vi fik pengene. 

En stor tak til sponsorerne og en særlig tak til vores egne mæcener Ole Ravn, Elektrikerne og Torvehallen 

for tilskud til skyttefesten. Vi har desværre måttet sige farvel til medlem Mogens Brinkmann Petersen, der 

har solgt Colosseum og er rejst fra byen. 

Og så vil jeg ikke undlade at nævne, at vi har et rigtig godt samarbejde med Sønderborg Handel, der i 

mange år har været vores samarbejdspartner. Her får vi reklame på pylonerne ved Sønderborgs 

indfaldsveje i ugen op til loppemarkederne. Også her et indirekte og større sponsorbeløb. 

I øvrigt sponsorerer vi os selv. Vi er en håndfuld personer, som i al slags vejr og flere på cykel kører rundt 

med Borgerforeningens Foreningsnyt, andet informationsmateriale og indbydelser. Når vi gør det f.eks. 

otte gange om året, så givet det ikke blot tyndslidte cowboybukser og slidte cykeldæk, det betyder også en 

større besparelse på mange tusinde kroner, når der nu skal frankeres med 10 kroner på et brev. Til hver 

udsendelse har vi i omegnen af 170 breve. 

Det betyder også, at vores medlemmer får den efterhånden sjældne oplevelse at hente et brev ude i 

postkassen. Der er kun få lokale foreninger, der har økonomiske midler til at fremstille og trykke små 

klubblade, og der er slet ikke råd til PostNords porto. 

Det bliver påtalt hvert eneste år på generalforsamlingen, når kassereren gennemgår regnskabet. Nemlig at 

vi bruger mange penge på tryk af og udsendelse af informationer. Vi får også at vide, at det hele bare kan 

sendes ud på mail. Det ville være langt det nemmeste for trykmester og cykelbude, men vi i bestyrelsen og i 

hvert fald jeg selv er overbeviste om, at det ypperste indenfor information er at tage en avis eller et 

klubblad i hånden, lægge det fra sig og tage det i hånden igen og fortsætte læsningen. 

Vi er overbeviste om, at foreningen vil gå i stå, hvis der kun ville blive sendt mail ud. 

Det pudsige er, at mange er på facebook hver eneste dag og mange gange om dagen, men det kniber med 

at vedligeholde og åbne sin mail. Det har vi dokumentation for ved at følge, hvor lang tid der går inden en 

mail bliver åbnet. 

Det seneste er så, når jeg fysisk står foran en postkasse, så er den proppet med reklame for flere uger. Jeg 

forsøger så at jage hånden ind i postkassen for at ligge brevet ovenpå og ikke ind i mellem reklamerne. Ikke 

desto mindre får jeg så henvendelse om, at jeg ikke har afleveret noget brev. Det vil sige, at brevet er faldet 

ned mellem reklamerne, der så er hevet ud i papir-containeren. Når jeg så siger, hvorfor i alverden tømmer 

I ikke postkassen som i gamle dage. Svaret er: Vi får sjældent breve. 
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Så er det altså svært for en forening, når mailen ikke åbnes og brevpostkassen ikke tømmes!   

 

Frivilligt arbejde: 

Jeg har sagt det så mange gange og gentager det gerne. Vores medlemmer yder et exceptionelt stykke 

arbejde på rigtig mange fronter. Mere end nogen før i Borgerforeningens historie. 

Vi har det eksterne arbejde og vores komiteer og medlemmer, der arrangerer skyttefest, juleskydning, 

julefrokost, nytårsfest, gåsespil, koncerter, klubaftener med præmieskydning hver 14. dag, 

pokalskydninger, langdistanceskydning og bowling hver tirsdag eftermiddag. 

Borgerforeningens livline er de to årlige loppemarkeds-weekender. Et kolossalt arbejde med mange 

frivillige hænder og et økonomisk resultat i omegnen af 100.000 kroner i overskud. 

Dertil kommer tirsdagsholdets arbejde – det er ikke blot et arbejde, der giver mening med vedligeholdelse 

af kulturhuset – skyttehuset, men som også er en vigtig social funktion, som mange har glæde af og ikke vil 

undvære. 

Også arbejdet med hjemmesiden og udarbejdelsen og tryk af Foreningenyt er et stort arbejde og vores 

ansigt udadtil. 

Alligevel er der nogen i vores forening, som mener, at vi ikke har nok aktiviteter især for vores nye 

medlemmer. 

For to minutter siden nævnte jeg alle de arrangementer, der foregår i Kulturhuset – Skyttehuset. I år 

arrangerer vi ikke færre end fem koncerter med blues, rock-pop og traditionel jazz, hvor der kan danses 

godt nok på et lille område. Vi har også haft foredrag, når der har været plads i kalenderen, og det har 

været i både den muntre og alvorlige genre. Der har været vinsmagning, hvor jeg nægtede at spytte vinen 

ud i en skål på bordet. Det betød til sidst, at jeg ikke kunne smage forskel på vin nummer et og vin nummer 

otte. 

Jeg sender ustandselig indbydelser og tilbud ud til eksterne kulturelle arrangementer, billige tilbud til en 

aften i Sønderborg Sommer Revy og rejser både endags og sommerferieture med mit eget lille rejsebureau. 

Jeg har svært ved at komme i tanke om, hvad der ellers kunne have Borgerforeningens medlemmers 

interesse. Men jeg har faktisk en idé, som jeg ikke er alene med. Nu har vi klubaftner hver anden torsdag 

med skydning.  

De to andre torsdage i måneden kunne vi bruge på en helt ny trend – en swingerafdeling. Der er ikke 

mange naboer, og vi har gardiner ved vinduerne. Der er kun hestene udenfor. Og jeg har let ved at låne 

nogle bryde-madrasser i min anden klub, Alsia. Så kan vi samtidig bryde med hinanden. 

I øvrigt bliver de kommende år utroligt spændende på flere fronter. I år skal vi være med til den 

kæmpestore koncert med Bon Jovi den 11. juni på slagmarken ved Kær Vestermark. 

Og som I alle ved, så kommer verdens største cykelløb ”Tour de France” i 2021 til Sønderborg. 

Borgerforeningen var på plads til det store pressemøde og folkefesten ved havnen. Jeg har fået en mail fra 

borgmester Erik Lauritzen, der takker os og de andre deltagende foreninger. – Endnu engang 1000 tak. Vi 
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Det betyder samtidig, at Borgerforeningen er med, når Tour de France-feltet kører i mål på tredje etape i 

Sønderborg i juli 2021. 

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. 

Men bliver det ved! Det er måske ikke det, de fleste tænker over i dagligdagen. Det kører jo godt nok. 

Jeg filosoferer tit i få ledige stunder. Hvad sker der, når vores generation er væk og vores børn bliver ældre 

og går over i en pensionisttilværelse. Vores 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. Med ensomme 

løb ude i skoven og så hive i maskiner i fitness-centret på alle tider af døgnet. 

For få dage siden stod jeg og fik en øl over hækken med vores unge naboer i den førnævnte alder. De har 

en lille dreng, der går til fodbold i Sønderborg Fremad. – Hvad hjælper i så til med, spurgte jeg. Svaret var, 

at de bliver bedt om at give hånd med, når der skal stilles mandskab til koncerter og andre arrangementer. 

Det siger vi nej til. Vi giver gerne 500 kroner for at blive fri. 

Se det er tankevækkende, når den generation, som skal afløse os, ser sådan på det frivillige og sociale 

arbejde. 

Nu skal man ikke male fanden på væggen. Naturligvis er der børn, som følger forældrenes eksempel med 

medlemskab af en forening og frivilligt arbejde, men som jeg nævnte i begyndelsen af beretningen, så er 

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

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. Hun siger også, at vi (regeringen) 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. Nemlig 

ved at understøtte det og give det gode rammer. 

Skal det gå i opfyldelse, så får kulturministeren travlt, inden hun går af om få uger. 

Og hvad mener jeg med det. Der er ingen, der siger, at det skal være let, men efterhånden skal nogen i 

ledelsen af en forening have en baggrund i juraen eller en uddannelse på det økonomiske fakultet. Eller 

også skal bestyrelsen kunne konsultere folk, som har kompetencer på disse områder. 

Jeg tror at yngre medlemmer i dag forventer, at den valgte bestyrelse har kompetencer og kvalifikationer til 

at køre en forening i dag. 

Vi kan se det allerede nu, at med de regler og regulativer vi sidder med i dagligdagen, skal man have gået i 

mere end søndagsskole. 
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Jeg tænker her på tilskud fra Sønderborg-ordningen, ansøgninger til politiet om lejlighedsbevillinger, 

sikkerhedsplaner til myndighederne og nu senest til et stort papirarbejde med ansøgninger til politiet, når 

medlemmerne skal have skydetilladelse. Det sidste er en konsekvens af Folketingets nye bandepakke. 

Endelig er vores skydeledere på vores tre elektroniske skydebaner tvunget på en skydelederuddannelse, 

som skal være afsluttet den 1. juli. 

Alle virksomheder og foreninger er pålagt at udarbejde en persondata-politik efter et direktiv fra EU. Det 

arbejder vi i bestyrelsen med, men det kommer ikke til at få nogen indflydelse for medlemmerne i det 

daglige arbejde i foreningen. Vi har i den forbindelse et forslag til en ny tekst i vedtægternes § 6 stk. 4 

omhandlende våbenpåtegning. Det er en ændring efter folketingets vedtagelse af den nye bandepakke. 

Jeg nævner først nu, vores tre flotte standpladser med hæve/sænke borde og tre skærme med elektronisk 

markering og en tv-skærm, som blev klar i 2018. Der var lidt skepsis i begyndelsen i forhold til det gamle 

remtræk, hvor resultaterne først blev afsløret, når det sidste skud var afgivet. Det var spændende at vente 

på. Nu går der et sus gennem lokalet, når de ventende skytter kan se på tv-skærmen, at konkurrenterne 

skyder forbi og ikke rammer plet. 

Vi har ikke officielt indviet de nye skydebaner. Det er med vilje. Vi venter til Sønderborg kommune kommer 

med et svar på en ansøgning, jeg sendte i efteråret om tilskud til det nye elektroniske anlæg. Det er en 

særlig pulje med økonomiske midler til nye projekter i foreningslivet. Jeg har været henholdende og søgt 

om 70.000 kroner. 

Afslutning; 

Her sender jeg en tanke til vores viceværter Maren og Svend Åge Voss, som har det svært med sygdom. 

En stor tak for godt samarbejde i Borgerforeningens bestyrelse. Vi skal i dag sige farvel til 

festkomitéformand, Max Samsø Hansen, der har gjort det helt ovenud godt, og endelig synes Ejnar 

Mikkelsen, at han har gjort sin borgerpligt med jobbet som bestyrelsessuppleant i rigtig mange år. 

Tak til oldermanden Kjeld Clausen og skyttelaugets bestyrelse, tak til formanden Viggo Ravn og den øvrige 

bestyrelse i den selvejende institution for et godt samarbejde. Det samme gælder bowlingklubbens 

bestyrelse. 

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

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

eksterne arrangementer ude i byen. 

Endelig en tak til Jens Gøttler for hjemmesiden og ikke mindst trykning af foreningsnyt, sange og andre 

informationer, hvor Torkild Callesen også er med indover. Det er professionelt arbejde. 

 

Tage Christensen, 

formand 
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