
             Borgerforeningen i Sønderborg 
 

16. april 2018 
 

Referat fra generalforsamling 12. april 2018 kl. 20:00 

 i Kulturhuset-Skyttehuset. 
 

Ad.1.: Valg af dirigent: 

 

Formanden foreslog Knud Nicolai Møller, hvilket blev vedtaget af en enig forsamling. 

Han takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet jf. vedtægterne, da 

indkaldelse var udsendt i uge 9. 

 

Ad.2.: Formandens beretning: 

 

Formanden indledte indledningsvis med et billede af en tidligere formand ved navn Christensen. En 

mand, som han mente han mindede om – Bogbinder N.A. Christensen var Borgerforeningens første 

formand fra 6. april 1857 til 6. juli 1859. 

 

Formanden havde inddelt sin beretning i fem punkter: Velkomst, tilbageblik, frivilligt arbejde, 

fremtiden og afslutning. 

 

Tage Christensen gjorde opmærksom på, at man skal se tilbage på det forgangne år, som han i 

øvrigt nævnte som et travlt år, men slog samtidig fast, at det er endnu vigtigere at se fremad. 

 

Beretningen indeholdt bl.a. en gennemgang af de donationer som Borgerforeningen modtog i 2017: 

 

Sønderborg Kommune til orkester til Skyttefesten……………………………… Kr. 8.000,00 

Ringriderfesten…………………………………………………………………... Kr. 4.000,00 

Mogens Brinkmann Petersen, Restaurant Colosseum…………………………… Kr. 4.000,00 

Elektriker Ole Ravn……………………………………………………………… Kr. 4.000,00 

 

Sponsorater, som vil fortsætte i dette år, udtalte formanden, således fortsætter kommunen i 2018 

med tilskud til orkestermusik under skyttefesten. 

 

Formanden kom herefter ind på en ansøgning til Dansk Gymnastik og Idrætsforening (DGI) om 

tilskud til 15 meter skydebanens nye skydeborde til de tre standpladser. En ansøgning, som der 

langt om længe var kommet negativt svar på ”Vi støtter ikke projekter/indkøb, som allerede er 

gennemført” var svaret. Formanden ville dog ikke give op, men fortsætte ”med at belemre DGI med 

ansøgninger”, som han formulerede det. 

 

Beretningen omhandlede også omtale af den nye samarbejdspartner Torvehallen ved Paul Teichert, 

som tager over efter Restaurant Colosseum, som har fået ny ejer. En ejer, som ikke ønsker at 

videreføre samarbejdet med Borgerforeningen. 

 

I beretningen kom formanden ind på det gavnlige i at udsende Foreningsnyt pr. brev, frem for at 

udsende det elektronisk. 
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Afslutningsvis takkede formanden sponsorer, tirsdagsholdet og alle, der havde gjort en indsats i 

2017 – Borgerforeningens bestyrelse, tirsdagsholdet, hjælperne ved loppemarkederne og hjælperne 

ved de eksterne arbejder i byen og ikke mindst Maren og Svend Åge Voss for et godt samarbejde.  

 

Som afslutning på beretningen fremhævede formanden Hartvig Kjærgård, som i mange år har stået 

for trykning af foreningsnyt og øvrig information. Hartvig har valgt at stoppe med dette arbejde og 

fik som tak et gavekort til Torvehallen. 

 

Bent Jørgensen havde et spørgsmål vedrørende støtte til vores sponsorer frem for at købe 

forplejning i for eksempel Tyskland til medhjælperfesten. Det eneste arrangement, som 

Borgerforeningen har købt mad til udefra. Bent Jørgensen mente, at man skulle købe lokalt. 

Til dette spørgsmål svarede formanden, at foreningen køber, hvor det er billigst og til gavn for 

foreningen og ikke mindst for at lette bestyrelsen for arbejde. Det er altid de to bestyrelser, som står 

tilbage med oprydning og opvask. Det sidstnævnte sørger leverandøren fra Slesvig for. 

 

Ad.3.: Regnskab: 

 

Det fremlagte regnskab blev gennemgået via fremvisning pr. power point præsentation. 

Kasserer Erling Hansen gennemgik regnskabet punkt for punkt. 

Sven Sune Nielsen havde et spørgsmål til udgifterne til kontorhold, som han mente var for store. 

Kassereren redegjorde herefter for de 22.953,00 kr., som var anvendt til gebyr for hjemmeside, 

porto, toner, papir til foreningsnyt, kuverter m.m. 

Gustav Brodersen Koch havde en kommentar: ”Ting koster penge – vi får, hvad vi ønsker, og det 

koster” var Gustav Brodersen Kochs kommentar til kontorhold. 

Regnskabet blev herefter godkendt ved håndsoprækning. 

 

Ad.4.: Budget. 

 

Det omdelte budget blev gennemgået af kasserer Erling Hansen. 

Kassereren fremlagde herefter årets budget, som blev taget til efterretning. 

 

Ad.5.: Fastlæggelse af kontingent. 

 

Kontingentet blev uændret fastlagt til: 

- kr. 400,- for medlem af Borgerforeningen. 

- kr. 500,- for familiemedlemskab. 

- og kr. 100,- for medlemskab af Skyttelauget. 

 

Ad.6.: Indkomne forslag: 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad.7.: Valg ifølge lovene: 

 

På valg var: 

Sekretær Leif Larsen, som ønskede genvalg. 

Kasserer Erling Hansen, som ønskede genvalg. 

Oldermand Kjeld Clausen, som ønskede genvalg. 

Suppleant Ejnar Mikkelsen, som ønskede genvalg. 

 

Alle fire, som var på valg, blev genvalgt. 
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Ad.8.: Revisorer: 

 

På valg var: 

Revisor Freddy Grøndahl – Freddy Grøndahl blev genvalgt. 

Revisor Ole Ravn – Ole Ravn blev genvalgt. 

Revisor-suppleant John Asmussen – John Asmussen blev genvalgt. 

Webmaster og programredaktør Jens Gøttler – blev nyvalgt. 

 

 

Ad.9.: Eventuelt 

 

Bent Jørgensen: Forespurgte vedr. drikkehornet, som sendes rundt under Nytårsfesten. Han var af 

den mening, at det tager for lang tid. Medlemmerne kunne på forhånd meddele, om de ville sige 

noget – formanden tog det til efterretning. 

Harry Ernst: Han kom ind på sin indsats i forbindelse med pasning af juletræerne og udgifter til 

benzin i den forbindelse. Det ordnes af kasserer Max Samsø Hansen i den selvejende institution. 

 

 

Formanden sluttede herefter generalforsamlingen, som varede ca. en time. Han takkede dirigenten 

for godt udført arbejde. 

 

 

 

 

Referent L. Larsen 
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