
  

Frederiksklubbens 166. generalforsamling 
Søndag, den 2. november 2014, kl. 19.00 på Folkehjem 

 

På bestyrelsens vegne velkommen til vores 166. 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: 

 

Edward Kaczmarek 

Ruth & Jes Schramm 

Birgitte Staal 

Helle Perch Nielsen 

Karin & Gunnar Nielsen 

Birgit & Asger Jessen 

Anna Garvåg 

Leif Hansen Nielsen 

Lis & Lor. Møller 

Ditte & Anders Elbirk 

Birthe Overbech Petersen 

Inger Bach 

Birgitte & Lars Weitemeier. 

Sonja og Vagn Aage Korff 

 

 

1) Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslår direktør Steen Hansen. 

 

2) Bestyrelsens beretning 

 

Klubben har 228 medlemmer hvilket er en stigning på 5 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. Jeg skal også opfordre til at alle medlemmer med voksne børn 

bosiddende her i området anbefaler disse at blive medlemmer. Medlemsforslag skal formelt 

godkendes 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. 

 

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

hjælpsomhed. 

 

 

Nogle af Jer har ikke internet og I 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 710 personer i årets aktiviteter.  

 

Gruppeaftalen med Aabenraa Teater fortsætter vi ikke med, da der har været en meget lille 

interesse. Vi vil dog fortsat videresende teaterforeningens invitation til årets 

præsentationsarrangement. 

 

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. 140 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 59 børn og 81 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 2013 tilrettelagt og styret af damekomiteen, som består af Tove Schultz Lund, 

Irene Warming Hansen og Anne Therkildsen Schultz. 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 for 2. år i træk aflyse. Af den grund har bestyrelsen besluttet fremover 

ikke at køre med denne aktivitet. 

 

 

Afstemningsfesten d. 10. 2. 2014 på Folkehjem havde deltagelse af 52 fra vores forening.. 

Arrangementet arrangeres bl.a. sammen med Sprogforeningen og der deltog i alt ca. 240 personer 

denne aften. I år var det  Frederiksklubben som stod  for arrangementet. 

 

D. 6. og den 20. februar var sammenlagt 53 damer på besøg i Carstensens Tehandel. Her var der en 

te-, chokolade & kaffesmagning. Den store tilslutning gjorde at arrangementet måtte køre over 2 

aftner. 

 

Søndag den 6. april deltog 30 personer i en heldagstur. Først kørte vi til Koldinghus, hvor vi fik en 

interessant guidet rundvisning i hele museet, herunder i den spændende udstilling med Da Vinci. 

Herefter kørte vi til Gram Slot. Undervejs nød vi en sandwich i bussen. Her fik vi en spændende 

rundvisning af slotsherren Brodersen. Besøget her sluttede med et overdådigt Sønderjysk kaffebord. 

 

Udvalget for fælles musikarrangementer arrangerede en heldagstur til København lørdag dl. 26. 

april. Der deltog 49 personer i turen. Vel ankommet til København nød vi en medbragt sandwich 

med lidt at drikke til. Herefter besøgte vi kunstmuseet Arken hvor vi – delt op i to grupper – fik en 

fin rundvisning i udstillingen med den kendte kunstner Hundertwasser. Herefter gik turen til Det 

nye Teater, hvor vi så musicalen Evita. Inden hjemturen nød vi en dejlig stonebeef på restaurant Det 

Gl. Apotek. 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. 

 



Skovturen var i år fastlagt til den 21. maj og gik til Frøslev Plantage. Der deltog 43personer i turen 

og vi blev opdelt i 2 grupper med Jørgen Steenberg og Povl Hviid som guider. Der blev afsluttet 

med middag på Frøslev Kro. 

 

Torsdag d. 19. juni var 54 medlemmer på besøg hos Borgerforeningen i Flensborg. Guiden stod på 

bussen ved Skibsfartmuseet og vi fik en interessant rundtur i universitetsområdet. Vi blev sat af ved 

den imponerende Istedløve,  hvor vi fik et interessant foredrag om Istedløvens rejse fra Flensborg til 

Berlin, herefter til København og nu igen til Flensborg. Herefter gik turen som sædvanligt til 

restaurant Borgerforeningen, hvor vi fik sat asparges og skinke.  

 

Fugleskydningen  blev afholdt fredag d. 5. sept. på Søgaardlejrens Skydebane. Vi havde igen fin 

tilslutning med 31 personer. Spisningen efter skydningen foregik i jagthytten ved skydebanen med 

drikkevarer til populære priser. 

Vi havde igen et fantastisk vejr. Der var som sædvanlig plads til rafling og kortspil i løbet af 

skydningen. 

Årets fuglekonge blev Peter Heisel. 

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

Vi havde i år nogle ønsker om deltagelse i fugleskydning, vi ikke kunne imødekomme. 

I 2015 hæves antal deltagere til skydningen til 35 personer. Der har været et forslag om – for at få  

plads til flere -, at flytte spisningen til en restaurant. Det er jagthyttens størrelse som sætter 

begrænsningen. Til trods for at vi har måttet sige nej til nogle i år, har bestyrelsen besluttet at 

fortsætte med fugleskydningen på uændret vis. Vi synes rammerne er perfekte i Søgaard. 

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 Jørgen Ohlsen fordi han påtog sig opgaven som skydeleder. 

 

Den 8. oktober var 47 medlemmer på et spændende besøg hos Aabenraa Fjernvarme. Vi fik en fin 

rundvisning først på flisforbrændringværket på Egelund og derefter på det nye halmværk på 

Lundsbjerg Industrivej. Herefter gik turen til Stubbæk Forsamlingshus. Ovenpå en god 

wienerschnitzel var der et interessant indlæg om fjernvarmen nu og i fremtiden. 

 

D. 24. oktober inviterede vi sammen med Aabenraa Kunst- og Musikforening til vinsmagning med 

lidt mad og efterfølgende koncert ved jazzbandet Syncopators. Vi indgik samarbejdet da musikken 

var ret dyr. I alt var vi ca. 100 med til aftenen, heraf 61 fra Frederiksklubben. Aftenen startede med 

en velkomstdrink og herefter gik vi til bords. Herefter var der en interessant smagning af 6 

italienske vine og fortælling om hvilken mad de passede til. Så fortsatte vi et lille pølse- og 

ostebord. 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. 

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

overbookning, inden tilmeldingsfristens udløb, vil der være fortrinsret til medlemmer. 

 

Med hensyn til afbud efter tilmelding vil dette selvfølgelig ske nogle gange. Sker afbud efter sidste 

tilmeldingsfrist, må man påregne opkrævning for spisning m.m. Restauranterne, hvor vi spiser  

kræver som regel betaling for dem der er tilmeldt. Vi har haft nogle sene/sidste øjebliks afbud som 

foreningen er afkrævet betaling for, derfor denne oplysning. 

 

 

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 


