
Frederiksklubbens 163. generalforsamling 
Søndag, den 6. november 2011, kl. 19.00 på Folkehjem 

 

På bestyrelsens vegne velkommen til vores 163. generalforsamling.  

En særlig velkomst til foreningens æresmedlemmer, Hans Schmidt og Poul Hviid. 

Også en særlig velkomst til nye medlemmer optaget det seneste år: 

 

Kirsten Midtgaard 

Peter Skaarup 

Ena & Johnny Jacobsen 

Kirsten Gjelstrup 

Bjarne Palsov 

Birte & Thorkild Bladt. 

 

1) Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslår direktør Steen Hansen. 

 

2) Bestyrelsens beretning 

 

Klubben har 203  medlemmer hvilket er en stigning på 2  i forhold til sidste år. 

 

Vi er glade for nettotilgangen, og fortsat tilgang af nye medlemmer og en foryngelse af foreningens 

medlemmer er vigtig. Jeg skal derfor på ny appellere til alle Jer fremmødte medlemmer om at være 

på udkig efter nye medlemmer, gerne de lidt yngre. Der er måske nogle af Jeres voksne børn som 

kunne tænke sig at blive medlemmer.  Evtl. nye medlemsemner er man velkommen til at invitere 

med som gæster til vore møder. Er der herefter ønske om at blive optaget i foreningen kan forslag 

enten sendes eller telefoneres ind til et af bestyrelsesmedlemmerne. Herefter skal der ske en formel 

godkendelse på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Alle som kan gå ind for Frederiksklubbens formål 

som en dansk, selskabelig forening vil normalt blive godkendt. 

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

program for det kommende år vil snart blive sendt til alle medlemmer. Den kan også bruges til 

udlevering til interesserede medlemsemner. Evtl. ønske om flere foldere kan rettes til et  

bestyrelsesmedlem. Man kan for evtl. interesserede potentielle medlemmer også henvise til vores 

hjemmeside – evtl. gennemgå nogle arrangementer via fotogalleriet. 

 

Vi har nu kørt med vores fornyede hjemmeside med en tilmeldingsdel i ca. et år. Vi har haft stor 

hjælp hertil fra vores medlem Finn Hove  Det er mit indtryk at de fleste har fundet ud af det nye 

tilmeldingssystem. I bestyrelsen vil vi få lært at slette evtl. fejl i tilmeldingslisten pga. afbud eller 

andet. Listen skulle gerne give en aktuel oversigt over hvem der deltager i det pågældende 

arrangement. For at fjerne den usikkerhed nogle af Jer stadig har vil Finn Hove under eventuelt 

gennemgå hjemmesiden, specielt omkring tilmelding, liste over tilmeldte og fotogalleriet. 

Jeg vil ved denne lejlighed rette en stor tak for Finn Hoves store arbejdsindsats. 

 

Vedr. fotogalleriet skal jeg rette en tak til Orla Jensen for levering af gode fotos. 

 

Vores foto galleri er udvidet væsentligt og nogle af fotoene vil blive vist sammen med min 

beretning. 



 

Jeg er klar over at nogle af Jer ikke har internet og i får fortsat invitationer med posten. 

Skulle der være nogen som får brevpost om som har internet, bedes i oplyse mailadresse til vore 

sekretær Annette Holck eller evtl. til mig. Vi vil gerne have yderligere reduceret vores portoudgift 

som det seneste år har været på ca. 1.800 kr. Med de nye portoforhøjelser vil portoudgifterned stige. 

 

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

deltaget 667 personer i årets aktiviteter. 

 

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

 

Generalforsamlingen d. 7. nov. 2010 havde det sædvanlige forløb med start med selve 

generalforsamlingen og derefter lottospil. Der deltog ca. 120 personer i generalforsamlingen. 

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

 

Børnejuleballet på Folkehjem 5. juledag 2010 havde en fin tilslutning med 67 børn og 92 voksne. 

Efter fælles kaffebord blev der sunget og danset om træet, julemand Heine 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 2010 tilrettelagt og styret af damekomiteen, som består af Tove Schultz Lund,, 

Lotte Niebuhr, Louise Kock Døssing, Tina Rasmussen og Carina Thygesen Beier. En stor tak til jer 

for den store indsats i ydede og for den gode afvikling. Da der er et af medlemmerne som ønsker at 

stoppe efter juleballet i år efterlyser vi en ny som har lyst til at gå ind i udvalget. Tag fat i Louise 

Kock Døssing eller mig.  

Alle får snart indbydelse til dette års julebal og vi håber på en stor tilmelding. Som sædvanlig er alle 

velkomne til at tage børn, svigerbørn og børnebørn med. 

 

I årets første kvartal afholdtes på Folkehjem de traditionsrige danseaftner med lancier og  

wienervals. I år var der 36 personer – en pæn tilslutning. Svend Aage Thaysen var også i år en 

inspirerende instruktør godt akkompagneret med Ruth Jensen på klaver. Pga. for lille tilslutning til 

afdansningsballet måtte vi desværre aflyse dette. 

 

Datoerne for næste års danseaftner er nu fastlagt, og der vil inden længe blive udsendt indbydelse. 

Vi håber at der snart findes en ny forpagter til Folkehjem. Frederiksklubbens holdning at der skal 

findes en løsning med Folkehjem, således at Aabenraas kendte danske samlingssted fortsat kan 

anvendes.    

I 2012 vil der igen blive danset på tirsdage. Som konsekvens af for lille tilmelding til 

afdansningsbal i 2011 holdes det i 2012 og så på en tirsdag. Vi håber på en lidt større tilslutning end 

sidste år. 

 

Som et nyt arrangement havde ”Bil & Co” arrangeret en spændende aften for vore piger under titlen 

”Kvinde kend din bil”. Fra flere har jeg fået fortalt at det var en fin aften. Der var 22 som deltog i 

aftenen. Tak til Henrik Lund for arrangementet. 

 

Udvalget for fælles musikarrangementer arrangerede en heldagstur til København lørdag d. 19. 

marts 2011. Hovedpunkter i programmet var en guidet rundtur i det nye operahus. Herefter gik 

turen til det kongelige teater for at se ”my fair lady”. Der var igen  en fornem deltagelse med 48 



personer. Hele turen var flot tilrettelagt af et udvalg som består af Inge Marie Koch, Knud 

Rasmussen og Carlo Daus-Petersen. 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. 

 

Den 13. april havde vi et spændende besøg på kulturforum Würth i Kolding. Vi havde 

fællestransport derop.  Vi fik en fin orientering og derefter en spændende rundvisning i huset.  Der 

var 44 deltagere i arrangementet. 

 

Skovturen var i år fastlagt til den 23. maj. Turen havde samlet 71 deltagere og startede ved ”Genner 

Hoel” og herefter gid vi ad ”Kalvøstien” til Kalvø. Her gik de fleste af os øen rundt. I år havde vi 

udover Jørn Steenberg også Poul Hviid som turguider. Vi fik som sædvanlig en masse viden 

undervejs. Vi fik herefter – på den gamle værtsplads – en fin orientering om agent Bruhns 

skibsværft. Herefter spiste vi på Kalvø hotel og sluttede med et interessant foredrag om Kalvøs 

historie herunder mere om skibsvæftet. 

Jeg vil gerne her rette en stor takt til Jørn Steenberg og Poul Hviid. 

 

I år var det vores tur til at arrangere fællesturen med Borgerforeningen i Flensborg. 

Den 15. juni gik turen til Frøslevlejrens Museum. Her startede vi med et interessant foredrag og 

herefter var der tid til på egen hånd at gå rundt i museet. Vi fortsatte til Frøslevlejrens efterskole var 

vi nød en god middag. Under kaffen holdt skolens forstander et interessant foredrag om skolen. 

I alt 64 deltog i arrangementet, heraf 41 fra Frederiksklubben. 

 

Fugleskydningen  blev afholdt fredag d. 2 september på Søgaardlejrens Skydebane. Vi havde igen 

rekordtilslutning med 35 personer. Da vi ikke betaler leje af bane, kunne arrangementet 

gennemføres for yderst rimelige penge. Spisningen efter skydningen foregik i jagthytten ved 

skydebanen med drikkevarer til populære priser. 

Vi havde et fantastisk vejr. Skydningen blev igen i  år afholdt på en kort bane. Der var som 

sædvanlig plads til rafling og kortspil i løbet af skydningen. 

Årets fuglekonge blev Knud Rasmussen. 

Vi havde igen både bus til at bringe os og hente os. Det var sikkert også fornuftigt. 

Vi håber det bliver en tradition med fugleskydning på Søgaardlejrens Skydebane. 

Jeg vil samtidig rette en stor tak til Henrik Lund som har klaret meget af det praktiske i forbindelse 

med fugleskydningen og til slut vil jeg rette en tak til Niels A. Nielsen og Jørgen Ohlsen for 

fremstilling af vores skydemål en flot fugl. 

 

Den 14. september havde vi  som ekstra arrangement inviteret til at se Franciska Clausen 

udstillingen på Brundlund slot med efterfølgende kaffe på Slotsvandmøller. Det viste sig at være så 

stor interesse for turen at vi valgte af køre en aften mere, nemlig den 21. september. Kathrine 

Kampe gav begge aftner en interessant og levende rundvisning i udstillingen og kaffe og kage var 

som sædvanligt godt på Slotsvandmøllen og så endda til en yderst rimelig pris. I alt deltog 60 

personer de 2 aftner.. 

 

Den 25. oktober var vi på et interessant besøg på Lagkagehuset. Herefter tog vil til Krusmølle hvor 

vi kunne nyde lækkert brød og lækre kager fra Lagkagehuset suppleret med lækkert pålæg fra Nina 

Loff. På Krusmøllen fik vi også en rundvisning og orientering om det spændende sted. 

I alt 68 deltog i arrangementet. 



 

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

 

Som jeg nævnte sidste år har vi indgået 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 

fremover få sendt invitationer fra Borgerforeningen. Man vil – ved ønske om deltagelse – skulle 

tilmelde direkte til Borgerforeningen. Jeg håber der er nogle som vil gøre brug af denne mulighed. 

 

Bestyrelsen har næsten programmet færdigt for næste år. Programmet vil blive tilsendt alle. Under 

eventuelt vil jeg fremlægge programmet for det kommende år og jeg modtager her gerne ideer til 

programemner for kommende år. I er alle meget velkomne til at kontakte bestyrelsen med forslag til 

kommende programpunkter. 

 

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.  


