
Frederiksklubbens 165. generalforsamling 
Søndag, den 3. november 2013, kl. 19.00 på Folkehjem 

 

På bestyrelsens vegne velkommen til vores 165. 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: 

 

Jens Andresen 

Gert Jacobsen 

Viggo Brodersen 

Frede Rudolph 

Anneliese Schemel 

Jørn Houe 

Erik Dahlgreen 

Ellen M. Thygesen 

Per Madsen 

Lorenz Callesen 

 

1) Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslår direktør Steen Hansen. 

 

2) Bestyrelsens beretning 

 

Klubben har 223 medlemmer hvilket er en stigning på 1 i forhold til sidste år. 

 

Vi er glade for tilgang af nye medlemmer. Vores ret høje aldersgennemsnit gør at vi mister nogle 

medlemmer hvert år. Derfor er det også nødvendigt med fortsat tilgang af nye medlemmer. Kender 

I nogen som ønsker at blive medlem i Frederiksklubben 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 

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

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

evtl. gennemgå nogle arrangementer via fotogalleriet. 

 

Efter at vores hjemmeside har været udsat for flere hackerangreb er den blevet renset og fornyet. 

Jeg håber I er blevet fortrolige med ændringerne. 

 

Jeg vil ved denne lejlighed rette en stor tak til vores webmaster Finn Hoves for hans store 

arbejdsindsats. 

 

Vedr. fotogalleriet er der ikke sket fornyelser i år. Jeg håber det lykkes at få taget en masse fotos i 

det kommende år, således at fotoarkivet kan udbygges. Det skulle jo gerne være klubbens fortælling 

i billeder. 

 

Nogle af Jer har ikke  internet ogIi får fortsat invitationer med posten. 

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

sekretær. Vi vil gerne have yderligere reduceret vores portoudgifter . 

 



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

deltaget 687 personer i årets aktiviteter. Her er ikke medregnet de som har anvendt vores 

grupperabataftale med Aabenraa Teater. 

 

Gruppeaftalen med Aabenraa Teater giver 10% rabat på de forestillinger vi vælger at sende til 

medlemmerne. Udfra interessen i at gøre brug af ordningen, vil vi vurdere om ordningen skal være 

permanent. 

 

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 ca. 120 personer i generalforsamlingen. 

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

 

Børnejuleballet på Folkehjem 5. juledag 2013 havde en fin tilslutning med 65 børn og 95 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 2012 tilrettelagt og styret af damekomiteen, som består af Tove Schultz Lund, 

Irene Warming Hansen,  Tina Rasmussen og Carina Thygesen Beier. En stor tak til jer for den store 

indsats i ydede og for den gode afvikling.  

 

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 plejer vi at invitere til de traditionsrige danseaftner med lancier og  wienervals. 

Pga. for få tilmeldte måtte vi desværre aflyse i år. 

 

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

I 2014 vil der igen blive danset på tirsdage. Jeg skal opfordre vore danseglade medlemmer om at 

melde sig.  

 

Afstemningsfesten d. 10. 2. 2013 på Folkehjem havde deltagelse af 35 fra vores forening.. 

Arrangementet arrangeres bl.a. sammen med Sprogforeningen og der deltog i alt ca. 200 personer 

denne aften. I 2014 skal Frederiksklubben stå for arrangementet. 

 

Udvalget for fælles musikarrangementer arrangerede en heldagstur til København. Her besøgte vi 

Folketinget, hvor vi startede med frokost i snapsetinget. Efterfølgende var der lejlighed til at 

overvære debatten i Folketinget fra tilskuerlogen. Herefter fik vi, opdelt i 2 grupper en fin 

rundvisning på Christiansborg. Efterfølgende var der et par timer på egen hånd. Om aftenen tog vi 

ud til DRs flotte koncertsal, hvor vi overværede koncerten Peer Gynt af Edvard Grieg. Hele turen 

var flot tilrettelagt af et udvalg som består af Inge Marie Koch, Knud Rasmussen og Knud 

Sibbesen. 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 24. april var vi på et spændende virksomhedsbesøg på Arwos. Her fik vi en overordnet 

orientering om hele ”Arwoslandsbyen” og herefter en fin rundvisning. Vi tog til Folkehjem og 

spiste, hvorefter der var en interessant gennemgang af såvel affaldshåndtering, spildevandsområdet 

og drikkevandsforsyningen. Der deltog 60 medlemmer i arrangementet. 

 

Skovturen var i år fastlagt til den 22. maj og gik til Nørreskoven med start fra Galgebakken. Der 

deltog 70 personer i turen og vi blev opdelt i 2 grupper med Jørgen Steenberg og Povl Hviid som 

guider. Vi sluttede på den overdækkede bålplads ved friskolen. Her var klubben vært ved grillpølser 



og lidt at drikke. Vi fik – mens vi spiste – en fin orientering om friskolen ved forstander Werner 

Sternberg. Det var en blæsende, lidt kold, men ellers meget fin aften. 

 

Vi stod i år fællesarrangementet med Borgerforeningen i Flensborg.Turen gik til Møgeltønder. Vi 

mødtes ved den nye, flotte Guldhornslade. Her så vi en fin introduktionsfilm. Herefter blev vi delt i 

2 hold. Med 2 dygtige guider besøgte vi Scackenborg Slotspark, videre gennem Slotsgade til 

Slotskirken. Et lille kommunikationsprist mellem turistkontoret og kirketjeneren, gjorde at alle ikke 

fik set den flotte Slotskirke indvendigt. Herefter fik vi et godt måltid mad i Slotskroen. Den lidt 

langsomme betjening gjorde at der blev god tid til snak og hygge. I turen deltog 26 fra 

Borgerforeningen og 44 fra os. 

  

Fugleskydningen  blev afholdt fredag d. 6. sept. på Søgaardlejrens Skydebane. Vi havde igen fin 

tilslutning med 27 personer. 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 Jørgen Ohlsen.. 

Vi havde igen både bus til at bringe os og hente os.  

Jeg vil her rette en stor tak til Henrik Lund 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 Peter Hansen fordi han påtog sig opgaven som skydeleder. 

 

D. 4. oktober inviterede vi sammen med Aabenraa Kunst- og Musikforening til vinsmagning med 

lidt mad og efterfølgende koncert ved Neanders jazzband. Et sådant samarbejdsarrangement er en 

nyskabelse. Vi indgik samarbejdet da musikken var ret dyr. I alt var vi 153 med til aftenen, heraf 97 

fra Frederiksklubben. Aftenen startede med champagne og herefter gik vi til bords. Til et lille pølse- 

og ostebord nød vi 5 gode vine. Der var lidt småt med mad til at starte med. Ved en evtl. gentagelse 

har vi lovning fra Folkehjem at der vil være rigeligt med brød og pålæg. Umiddelbart efter spisning 

startede det veloplagte og dygtige jazzorkester. Dansegulvet blev straks fyldt op og det gik for fuldt 

tryk indtil aftenen sluttede ca. kl. 23.30.  

 

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

tilslutning er et forhold bestyrelsen fremtidig vil være opmærksom på i planlægningen af 

arrangementerne. 

Fremover vil vi ved arrangementer med begrænset antal deltagere påføre et max. antal deltagere . 

Tilmelding vi så  køre efter først til mølle princippet.  

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

overbookning inden tilmeldingsfristens udløb vil være fortrinsret til medlemmer. 

 

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 der er flere som vil gøre brug af denne mulighed. Vi er en del som har 

taget imod tilbuddet om at deltage i Borgerforeningens arrangementer. Jeg tror at I som har deltaget 

kan bekræfte, at det har drejet sig om nogle fine og interessante arrangementer. 

 

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.  

 

Svend Nielsen - formand 


