Borgerforeningen i Sønderborg
Formand: Tage Christensen, Ved Skellet 47, 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 23 64 E-mail: vedskellet47@mail.tele.dk
Borgerforeningens hjemmeside:www.borgerforeningensonderborg.dk

26. juni 2020

Referat fra generalforsamling:
Torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.00 i Skyttehuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om Borgerforeningens virke i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og statusoversigt til godkendelse.
4. Kassereren forelægger budget for det kommende år.
5 Fastlæggelse af kontingent gældende for 2021.
6. Indkomne forslag.
7. Valg ifølge lovene.
8. Suppleant
9. Revisor
10. Eventuelt

Formanden bød velkommen til de 42 fremmødte, selv om kun 35 var tilmeldt.
Tage Christensen ønskede godt nytår, da det var meget længe siden foreningens medlemmer,
havde været samlet, og nævnte, at det var tredje forsøg med afholdelse af generalforsamling, der
havde været udsat grundet Coronakrisen. Formanden gik herefter over til dagsordenen – indledt
med punkt 1, valg af dirigent
Ad.1:Valg af dirigent.
Formand Tage Christensen oplyste at bestyrelsens forslag til dirigent ved generalforsamlingen
var Knud Nicolai Møller.
Knud Nicolai Møller blev valgt som dirigent ved årets generalforsamling.
Ad.2: Formandens beretning om Borgerforeningens virke i det forløbne år.
Formanden bød velkommen til æresmedlemmer, de nye medlemmer og øvrige medlemmer der
trofast møder op år efter år.
Herefter blev medlemsfremgangen i 2019 nævnt – en fremgang fra 225 til 238 medlemmer.
Formanden nævnte donationerne i 2019.
Kr. 20.000,- fra Sydbanks fond til ny port
Kr. 40.000,- fra Sønderborg Kommune til skydebanens tre standpladser.
Kr. 5.000,- fra Ringriderfesten.
Kr. 4.000,- fra elektrikeren (musik til skyttefesten).
Kr. 4.000,- fra Colosseum (musik til skyttefesten).
Kr. 6.000,- fra Sønderborg kommune (musik til skyttefesten)
Herefter udtrykte formanden en tak til sponsorer og samarbejdspartnere.

Under afsnittet fremtiden oplyste Tage Christensen, at DGI og DIF har fået 44 millioner til foreningslivet, og at der allerede var ansøgninger for 258 millioner, og Borgerforeningens ansøgning på 102.000 kr. nok ikke havde store chancer,
Under dette punkt bekymrede formanden sig over den store afgang af medlemmer – ca. 30 i det
første halvår af 2020.
Formanden spurgte ind til, hvad der kunne gøres for at hverve nye medlemmer, om det var nye
aktiviteter der skulle til osv.
Afslutningsvis takkede formanden for godt samarbejde med de to bestyrelser, og en stor tak til
afgående oldermand Kjeld Clausen for mange års godt arbejde.
Der lød også en tak til komitemedlemmerne, bowlingklubben, tirsdagsholdet og de mange hjælpere til loppemarkedet og til webmaster jens Gøttler for godt arbejde.
Medlemmet Bent Jørgensen nævnte vigtigheden af, at de gamle traditioner blev bibeholdt, og
mange andre foreninger har haft medlemsafgang formodentlig på grund af Corona-krisen.
Erik Otten spurgte ind til muligheden for at slå sig sammen med andre foreningen uden at nævne
hvilke foreninger.
Beretningen blev godkendt.
Ad.3: Kassereren fremlægger revideret regnskab og statusoversigt til godkendelse.
Kasserer Erling Hansen runddelte det reviderede regnskab og gennemførte herefter en grundig
gennemgang af regnskabet, punkt for punkt.
Et regnskab der udviste et overskud på kr. 70.532,00 i 2019.
Regnskabet blev godkendt.
Ad.4: Kassereren forelægger budget for det kommende år.
Budgettet for året blev runddelt og gennemgået.
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad.5: Fastlæggelse af kontingent gældende for 2021.
Nuværende kontingent blev fastholdt for 2021 – kr. 400,- for medlemmer, kr. 500,- for familiemedlemskab. Medlemskab af Skyttelauget er 100 kr.
Ad.6: Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad.7: Valg ifølge lovene.
Følgende blev genvalgt:
• Sekretær Leif Larsen
• Kasserer Erling Hansen
•
•

Som ny Oldermand valgtes Jens Gøttler
Som formand for pokal- og medaljekomiteen valgtes Kjeld Clausen for en periode af et
år.

•

Der kom et nyvalg af festkomitéformand på dagsordenen efter Palle Prip Hansen er stoppet og har meldt sig ud af Borgerforeningen pr. 18. juni. Det var ikke muligt at finde en
ny festkomitéformand i forsamlingen, og bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en løsning på dette vigtige emne.

Ad.8: Suppleant.
Som suppleant til bestyrelsen valgtes Peter Juel-Jespersen.

Ad.9: Revisorer samt webmaster
Følgende blev genvalgt:
• Freddy Grøndahl
• Ole Ravn
• John Asmussen (suppleant).
Som ny webmaster valgtes Hans Ove Jensen, der også forvalter medlems-administrationen.

Ad.10: Eventuelt.
Under eventuelt blev kommende eller ikke kommende gåsespil drøftet. Sponsorer blandt medlemmerne blev nævnt som en mulighed, og vigtigheden af at gennemføre spillet blev nævnt.
Der blev spurgt ind til skyttefesten som er fastlagt til lørdag den 8. august, med forskydninger
21. juli, 28. juli og 04. august.
Herefter blev flere muligheder vedrørende skyttefesten debatteret. Skyttelaugets bestyrelsen går
ind for, at skyttefesten og kongeskydning foregår ved Skyttekredsens 50 meter bane på Kær Vestermark med efterfølgende skyttefrokost i et telt ved skydebanerne.
På nuværende tidspunkt er der ikke klarhed over, om det bliver tilladt at gå march med musik
gennem byen. Derfor fravælges i år march gennem byen.
Dirigenten sluttede hvervet af med at takke for god ro og orden, og formanden rundede af med at
takke dirigenten.

Dirigent Knud Nicolai Møller

Referent Leif Larsen

