
             Borgerforeningen i Sønderborg 
 

23. april 2019 
 

Referat fra generalforsamling 11. april 2019 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 12. 

 

Ad.2.: Formandens beretning: 

 

Formanden indledte traditionen tro med et billede af Borgerforeningens første formand ved navn 

Christensen. Nemlig bogbinder N.A. Christensen formand fra 6. april 1857 til 6. juli 1859. 

 

Efter formandens velkomst nævnte han status på medlemmer i Borgerforeningen, hvor der har 

været en mindre tilbagegang i antal af medlemmer – en nedgang på 10 medlemmer – fra 235 til 

225. 

Efter denne oplysning mindedes vi dem, der var gået bort i 2018/2019: 

- Anne Lau Jensen 

- Helge Skjerning 

- Karen Jørgensen 

- Christian Hansen 

 

Formanden kom herefter ind på arbejdet i Borgerforeningen. 

 

- 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, sagde Tage Christensen og nævnte den efterfølgende 

generalforsamling, hvor Viggo Ravn ville komme ind på det. 

 

Formanden nævnte herefter modtagne sponsorater i 2018: 

- Kr. 4.000,- fra Ringriderfesten. 

- Kr. 5.000,- fra Mads Clausen fond. 

- Kr. 8.000,- fra Sønderborg kommune til orkestre i forbindelse med Skyttefesten. 

- Kr. 4.000,- fra Ole Ravn til Skyttelauget. 

- Kr. 4.000,  fra Torvehallen til Skyttelauget. 

- Kr. 15.000,- fra Skydebaneforeningen Danmark til de elektroniske markeringsanlæg 

                   på 15 meter skydebanens 3 standpladser. 

- Kr. 16.500- fra DGI Sydvest til de elektroniske installationer på 15 meter banen samt TV-     

                  skærm i det lille festlokale 

- Kr. 2.000,- fra ”Marineskrædder og præsident Bruno Topff” 

Samt kr. 20.000,- overrakt på Sydbanks Aktionærmøde i SFS-hallen den 27. marts 2019. 

 

Efter oplysningen om de mange sponsorater kunne formanden nævne, at det ville fortsætte i 2019. 

 

Foreningsnyt blev herefter omtalt og herunder udbringelse af bladet til de enkelte medlemmer: 

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

postkassen, sagde Tage Christensen. 

 



Herefter roste formanden medlemmernes store indsats gennem året. En indsats der er større end 

tidligere i Borgerforeningen. 

 

Afslutningsvis takkede formanden viseværterne Maren og Svend Åge Voss for deres indsats. 

Endvidere tak til bestyrelsen og til sidst foreningens webmaster Jens Gøttler. 

 

Ad.3.: Regnskab: 

 

Det fremlagte regnskab blev grundigt gennemgået via fremvisning pr. PowerPoint præsentation. 

Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt.  

Der er et underskud på 20.761 kr. for året 2018, men Borgerforeningen har beholdninger på 75.556 

kr., og så er de tre elektroniske skydebaner betalt. Anskaffelsesprisen var på 109.021 kr.  

 

Ad.4.: Budget. 

 

Det omdelte budget blev gennemgået af kassereren 

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: 

 

Ændring til vedtægterne grundet ændringer til omgang med våben. Det er således kun politiet, der 

giver medlemmer tilladelse til at få overladt et våben 

 

Ad.7.: Valg ifølge lovene: 

 

På valg var: 

Formand Tage Christensen, som var villig til genvalg. 

Festkomiteformand Max Samsø Hansen, som ikke ønskede genvalg. 

Formand for Aktivitetskomiteen Svend Åge Andersen, som var villig til genvalg. 

Suppleant Ejnar Mikkelsen, som ikke ønskede genvalg. 

 

Som ny formand for festkomiteen blev Palle Prip Hansen valgt. 

Som ny suppleant blev Hans Ole Jensen valgt. 

… øvrige blev genvalgt. 

 

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 valgt. 

 

 

 

 

 

 

 



Ad.9.: Eventuelt 

 

Formanden overrakte vingaver til de to aftrædende: 

- Max Samsø Hansen 

- Ejnar Mikkelsen. 

 

Formanden sluttede herefter generalforsamlingen som varede ca. en time og takkede dirigenten for 

godt udført arbejde. 

 

 

Referent L. LARSEN 


