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Referat fra Aktivitetskomiteens årsmøde d. 5. april 2018 

 
 

Efter torsdagsskydningen afholdt aktivitetskomiteen deres årlige møde med 
flg. dagsorden: 

 
1. Komiteformandens orientering.  
2. Valg til komiteen 
3. Behandling af forslag. 
4. Eventuelt. 

 
Ad. 1 

Komiteformandens orientering. 
 

Formand for aktivitetskomiteen, Svend Aage Andersen fremlage sin beretning for 
2017, hvor vi efter juleferien startede klubaftenerne igen d. 5. januar. 

 

Og allerede d. 9. januar, var der kaldt sammen til nostalgisk filmaften, hvor vi 
med formanden for Borgerforeningen Tage Christensen’s spæde stemme, fik 

nogle timers foredrag og underholdning, hvor der blev vist film om Sønderborg 
ringridning, en film der var blevet døbt ”Als ad omveje” og sidst men ikke mindst, 

”Pif Paf Puf”, en film om Skyttelauget og skyttefesten i 1989. 
67 personer havde fundet vej til Skyttehuset denne aften. 

 
Den 13. marts havde vi en Blues aften med ”De Ruhårede Hønsehunde” med et 

stort fremmøde på mellem 85 og 90 personer. En ”glant awten” med en let an-
retning. 

 
I april havde vi så forårets loppemarked, der igen var rigtig godt besøgt og også 

denne gang en økonomisk succes. Vi må dog ikke forvente, en fortsat fremgang. 
Forinden, havde de mange frivillige brugt 4 tirsdages formiddage til at gøre alt 

klar og det var bøvlet værd, for der var igen, en meget positiv tilbagemelding fra 

vore trofaste ”loppe besøgende”. 
 

Den 18. maj var der afslutning på torsdagsskydningen, med en pokalskydning 
vanen tro. 12 damer og 20 herrer deltog denne gang i dysten. 

 
Efterårssæsonen startede d. 4. august med torsdagsskydning og efterfølgende 

startede så forberedelserne til efterårets loppemarked og med samme store 
succes, som ved forårets loppemarked. 

 
Sidst i september havde vi igen besøg af ”De Ruhårede Hønsehunde” med 75 

besøgende denne gang. 
 

I oktober havde vi så trommet 92 personer sammen til en hyggelig jazzaften 
med ”Hr. Jensens Jasskapel” med rigtig god musik og et publikum i topform. 

En rigtig vellykket aften. 

 



Torsdagsskydningen sluttede d. 9. november med en omgang pokalskydning. 
 

Årets sidste arrangement var det årlige gåsespil, hvor ikke mindre end 132 
personer havde fundet vej til Skyttehuset og de mange flotte sponsorpræmier. 

 
Uden opbakning fra byens handlende, ville dette arrangement næppe have 

fundet sted. 

 
Til sidst takkede formanden for den store opbakning fra aktivitetskomiteens 

medlemmer samt de mange frivillige fra borgerforeningen, som igennem året har 
lagt kræfter i, at diverse arrangementer kunne afvikles med stor tilfredshed. 

 
Ad. 2 

Valg til komiteen. 
 

Komiteen består pt. af flg.: 
 
       A. Formand:  Svend Åge Andersen 
      B. Torkild Callesen 
      C. Egon Hansen  
      D. Jens Jørn Rasmussen    
      E. Iver Juhl  
      F. Jens Gøttler   
 

På valg i år var: 
      B. Torkild Callesen 
      C. Egon Hansen  
      E. Iver Juhl  
 

Alle modtog genvalg og blev enstemmigt valgt. 
 

På valg de kommende år, ser således ud: 
 
       A. Formand:  Svend Åge Andersen (2019) 
      B. Torkild Callesen    (2020)  
      C. Egon Hansen        (2020)   
      D. Jens Jørn Rasmussen      (2019) 
      E. Iver Juhl      (2020) 
      F. Jens Gøttler      (2019) 
 

Ad. 3 
Behandling af forslag. 

 
Ingen forslag til behandling. 

 
Ad. 4 

Eventuelt. 

 
Ingen kommentarer. 

 
 

 
Referent 

Jens Gøttler 


