
Frederiksklubbens 169. generalforsamling 
Søndag, den 5. november 2017, kl. 19.00 på Folkehjem 

 

På bestyrelsens vegne velkommen til vores 169. generalforsamling.  

En særlig velkomst til foreningens æresmedlem Poul Hviid. 

 

Foreningen har i årets løb optaget en del nye medlemmer, og det er en glæde at kunne byde 

velkommen til foreningens nye medlemmer som er: 

 

Aase og Jørgen Schøning 

Bodil Lauritzen 

Magda Fischer 

Karin Riggelsen og Michael Dalboe Pedersen 

Kirsten Nissen 

Ingrid Wehlitz 

Karen Steffensen 

Aase og Carsten Nissen 

Tove og Carsten From 

Lis og Henning Pedersen 

Margit Breum 

 

1) Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslår Finn Hove. 

 

2) Bestyrelsens beretning 

 

Klubben har 250 medlemmer nu som svarer til det maksimale antal bestyrelsen har fastlagt. Vi har 

en stående på venteliste.  

Til trods for begrænsningen på medlemsantal, skal jeg fortsat opfordre til at komme med forslag til 

nye medlemmer. De skal blot være indstillet på at starte på en venteliste. Alderssammensætningen i 

vores forening gør at der hvert år vil udgå et antal medlemmer. Dem på ventelisten vil så blive 

tilbudt medlemskab.  

 

Foreningens orienteringsfolder, som fortæller lidt om vores historie, bestyrelsessammensætning og 

udkast til program for det kommende år ligger på bordene og vil snart – via mail - blive sendt til alle 

medlemmer. Man kan for interesserede potentielle medlemmer også henvise til vores hjemmeside – 

evtl. gennemgå nogle arrangementer via fotogalleriet. 

 

Jeg vil idag rette en stor tak til vores webmaster Finn Hoves for hans altid velvillige hjælpsomhed. 

 

Endvidere tak til Orla Jensen for hans flotte fotos. Jeg kan opfordre Jer til at gå ind på fotogalleriet 

på vores hjemmeside. De fotos som har kørt på skærmen da i kom er fra vores fotogalleri. 

 

 

Nogle af Jer har ikke internet og I får fortsat invitationer som B-post. 

Skulle der være nogen som får brevpost og som har internet, bedes I oplyse mailadresse til vores 

sekretær. Vi vil gerne yderligere have reduceret vores portoudgifter . 



 

Foreningen har igen haft et godt og aktivt år, med mange vellykkede aktiviteter. Der har i alt 

deltaget   651 personer i årets aktiviteter.  

 

Jeg vil kort omtale de arrangementer, der har været gennemført i årets løb: 

 

Generalforsamlingen sidste år havde det sædvanlige forløb med start med selve 

generalforsamlingen og derefter lottospil. Der deltog. 153 personer i generalforsamlingen. 

Vi er glade for den store deltagelse der er til generalforsamlingen hvert år. 

 

Børnejuleballet på Folkehjem 3. juledag 2016 havde i alt 99 deltagere. Antallet ligger i underkanten 

af hvad der er optimalt. Vi har foretaget en medlemsundersøgelse uden at vi har fået klar 

tilkendegivelse over hvad vi skal gøre for at vende udviklingen.  

Skal juleballet fortsætte, skal vi opfordre til at flere med børnebørn bakker op om arrangementet, 

ellers kan der blive tale om det sidste julebal.                                                                                                                  

Så derfor tilmeld børn/svigerbørn og børnebørn når indbydelsen om kort tid kommer ud. 

Af hensyn til køb af gaver skal jeg pointere at tilmeldingsfrist d. 1. 12. skal overholdes. 

 

Juleballet blev afviklet som tidligere med start med fælles kaffebord og derefter blev der sunget og 

danset om træet, julemanden var i gang og herefter var der sanglege om juletræet. Der var musik fra 

5 spillemænd fra Rebbølcentret og de gjorde det godt. Eftermiddagen sluttede med amerikansk 

lotteri.  

Juleballet var i 2016 tilrettelagt og styret af damekomiteen, som består af Irene Rasmussen, Pia 

Hedegaard, Tove Johnsen og Hella Johanning. En stor tak til jer for den store indsats i ydede og for 

den gode afvikling.  

Da Irene Rasmussen har valgt at stoppe når julebal i år er afviklet efterlyser jeg en person til at 

indgå i juleudvalget. Er der en interesseret vil jeg bede vedkommende at tage kontakt til Pia 

Hedegaard i kaffepausen. 

 

 

Afstemningsfesten d. 10. 2. 2017 på Folkehjem havde deltagelse af 38 fra vores forening. 

Arrangementet arrangeres bl.a. sammen med Sprogforeningen og der deltog i alt ca. 

200 personer denne aften.  

 

For at forsøge at forny os lidt inviterede vi d. 8. marts til en aften med smagning af vin i forskellige 

glastyper. Det faldt ikke i Jeres smag og vi blev nødt til at aflyse. 

 

Torsdag den 30. marts deltog 32 af vores damer i en pigeaften hos Stampenborg, hvor der blev 

fortalt om stedet og sluttet af med vin og tapas. 

 

Samme aften var 25 mænd på virksomhedsbesøg på Fuglsang. Her fik vi en fin rundvisning og 

sluttede af med gode smagsprøver, ligesom vi fik et ølsortiment med hjem. 

 

Lørdag d. 22. april deltog 30 i en kunsteftermiddag hvor vi både så Chr. Panbos kunstsamling og fik 

en guidet rundvisning på Brundlund Slot. Midtvejs i arrangementet fik vi kaffe med brødtorte på 

Slotsvandmøllen. 

  



Torsdag d. 18. maj deltog 71 personer i den årlige skovtur som i år var en guidet tur gennem Kruså 

Skoven, over ved Skomagerhus og videre til Kobbermøllen. Efter turen nød vi ”sat” asparges med 

skinke på Hotel des Nordens.  

 

På sidste års generalforsamling blev der bevilget kr. 14.000 til betaling af halvdelen af hvad det 

koster at renovere gravstenene for 2 af vore stiftere, nemlig Frederik Fischer og Martin Bahnsen. Da 

renoveringen var afsluttet, blev der afholdt et lille arrangement på kirkegaarden d. 19. maj. 

 

Årets musiktur gik til Århus. Søndag d. 28. maj var 75 personer med på en heldagstur. Vi startede 

med besøg i Den Gamle By, derefter oplevede vi musicalen Saturday Nigth Fever og sluttede af 

med spisning på ”Det Glade Vandvid”.  

Hele turen var flot tilrettelagt af et udvalg bestående af Knud Sibbesen, Inger Bach og Leif Hansen. 

Jeg skal fra bestyrelsens side rette en stor tak til udvalget. 

 

Annoncering til fælles musikarrangementer foregår kun via mail, så Jer som ikke har mail, få Jer en 

mailven som holder Jer opdateret. 

 

Torsdag den 15. juni havde vi inviteret til vores årlige fællesarrangement med Borgerforeningen i 

Flensborg. Turen skulle gå til Sydbank Park i Haderslev, startende med rundvisning. Herefter 

spisning og til slut foredrag ved direktør Klaus B. Rasmussen. Pga. meget lille interesse fra vores 

medlemmer, blev vi desværre nødt til at aflyse dette arrangement. 

 

Fugleskydningen blev afholdt fredag d. 8. sept. på Søgaardlejrens Skydebane. Vi havde 

rekordtilslutning med 45 personer.  

Vi var heldige med vejret. Det regnede lige op til vi startede, men vi havde tørvejr under hele 

skydningen. Der var som sædvanlig plads til rafling og kortspil i løbet af skydningen. 

Årets fuglekonge blev Arne Andersen. 

Vi havde både bus til at bringe os og hente os 

I år foregik spisningen igen i Marineforeningens lokaler på havnen. Dette skift har fået stor ros.  

Jeg vil her rette en stor tak til Bjarne Petersen, Henry Møllerskov og Knud Rasmussen som har 

klaret meget af det praktiske i forbindelse med fugleskydningen. En tak også til Niels A. Nielsen for 

fremstilling af vores skydemål, en flot fugl. Endelig vil jeg takke Jørgen Ohlsen fordi han påtog sig 

opgaven som skydeleder. Endelig en tak til Pia og Preben Hedegaard for den store indsats i 

forbindelse med afviklingen af spisningen i Marineforeningens lokaler. 

 

Lørdag d. 16. september deltog 40 af vores medlemmer i Aabenraa Jazzfestival. Vi havde indgået et 

samarbejde med Musik- og Kunstforeningen og Friskolens venneforening.  Det var en festlig 

eftermiddag og aften.  Det startede med streetparade. Herefter var der 3 jazzorkestre som optrådte. 

Midtvejs var der en dejlig jazzgryde. I løbet af aftenen var der mulighed for en svingom. I alt deltog 

ca. 80 i arrangementet. Tilslutningen var desværre ikke stor nok til at et underskud kunne undgås. 

Vi går ud af samarbejdet og det er ikke sandsynligt, der bliver noget i 2018.. 

 

Søndag d.1. oktober deltog 42 personer i en kunsttur til den internationale kunstudstilling på 

NORDART. På turen derned i Rade direkte ved Kielerkanalen nød vi en dejlig fisketallerken med 

ålespecialiteter. Inden vi forlod NORDART nød vi en fin kagebuffet.  

 

Det er en glæde at se tilbage på et år med fin tilslutning til vore arrangementer.  



Der vil fortsat kunne deltage gæster i mange af vores arrangementer, dog således at der ved evtl. 

overbookning, inden tilmeldingsfristens udløb, vil være fortrinsret til medlemmer. 

 

Med hensyn til afbud efter tilmelding vil dette selvfølgelig ske nogle gange. Sker afbud efter sidste 

tilmeldingsfrist, må man påregne opkrævning for spisning m.m. Restauranterne, hvor vi spiser  

kræver som regel betaling for dem der er tilmeldt. Vi har haft nogle sene/sidste øjebliks afbud som 

foreningen er afkrævet betaling for, derfor denne oplysning. 

 

 

Vore enlige medlemmer vil som nu altid kunne invitere en gæst med. 

 

Vi har stadig en aftale med Borgerforeningen i Flensborg om at vores medlemmer kan deltage i 

deres arrangementer, ligesom medlemmer fra Borgerforeningen kan deltage i vores arrangementer 

(dog ikke generalforsamling). Alle som har afleveret mailadresser vil fortsat få sendt invitationer fra 

Borgerforeningen. Man vil – ved ønske om deltagelse – skulle tilmelde direkte til 

Borgerforeningen. Jeg håber nogle af Jer vil gøre brug af denne mulighed. 

 

Jeg vil slutte min beretning med at rette en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og for den 

indsats I alle har ydet.  

 

Dette er min 15. beretning og den sidste. Jeg vil gerne takke alle for opbakningen til 

Frederiksklubben de 15 år jeg har været formand. Jeg har valgt at stoppe i bestyrelsen, da jeg mener 

det er på tide, der kommer nye kræfter til. 

 

Jeg vil slutte med at ønske Frederiksklubben held og lykke fremover. 

 

Svend Nielsen - formand 


