
Frederiksklubbens 167. generalforsamling 
Søndag, den 1. november 2015, 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: 

 

Annie Laursen 

Bodil Svane 

Kirsten og Ove Schmidt 

Marion og Hans Jørgen Cornett 

Bente og Leif Leick 

Astrid Metelmann 

Karen og Erik Thyregod Rask 

Lis Kroll og Anders Andersen 

Ulla Hansen 

Jytte og Flemming Nissen 

Vita Hollænder og Eugeen Beeck 

Steffen Bjørn Hanssen 

Bent Steffensen og Åse Bundesen 

Bente og Thorkild Huess 

Rut og Thorkild Fink 

Lis og Hans Letharius 

Sannie og Jan Lundgaard Mikkelsen 

Tove og Anton Skøtt 

Randi Clausen 

Ingrid og Jørgen Flindt Hansen 

Hjørdis og Preben Kirkelund 

Iver Ottosen 

 

 

 

1) Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslår Carlo Daus Petersen. 

 

2) Bestyrelsens beretning 

 

Klubben har 239 medlemmer (ikke medregnet 5 nye medlemmer efter 30. 9. 15) hvilket er en 

stigning på 11 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. 

Når vi er nået 250 medlemmer (hvad der er plads til på medlemstavlen) stopper vi tilgang af nye 

medlemmer, bortset fra opfyldning af afgang. 

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 som B-post. 

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

sekretær. Vi vil gerne yderligere have reduceret vores portoudgifter . 

 

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

deltaget 812 personer i årets aktiviteter.  

 

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 . 143 personer i generalforsamlingen. 

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

 

I november have vi 2 pigeaftner med spændende besøg hos væver Hanne Vedel. Der deltog 30 

personer. 

 

Børnejuleballet på Folkehjem 5. juledag 2014 havde en fin tilslutning med 65 børn og 70 voksne. 

Efter fælles kaffebord blev der sunget og danset om træet, julemanden 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 2014 tilrettelagt og styret af damekomiteen, som består af Irene Warming Hansen 

Pia Hedegaard, Tove Johnsen og Hella Johanning. 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. 

 

D. 9. januar var 86 af vores medlemmer til et spændende virksomhedsbesøg i det nye mediehus. De 

2 redaktører gav interessante indlæg om hvordan det er at udgive aviser i dagens Danmark. 

 

Afstemningsfesten d. 10. 2. 2015 på Folkehjem havde deltagelse af 46 fra vores forening.. 

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

258  personer denne aften.  

 



D. 5. og den 26. februar var sammenlagt 30 damer på besøg hos FIFI og nød efterfølgende en 

lækker buffet hos Cafe fru Geest. 

 

Pga. af begrænsning i antallet og stor interesser blev begge pigearrangementer kørt 2 gange.. 

 

Onsdag d. 18. marts deltog 36 i et spændende besøg hos DLG Rødekro. Først så vi deres fine butik 

og hørte om bl.a. deres gode tilbud i telefoni. Efterfølgende tog vi til Rødekro Kro, hvor vi nød en 

god middag. Herefter var der et spændende foredrag om dansk landbrug nu og i fremtiden. Alle 

deltagere fik gaver fra DLG, herunder gavekort. Her skal jeg minde om I husker at få gavekortene 

brugt. 

Musikturen gik lørdag d. 25. april igen i år til København. Først besøgte vi Statens Museum for 

kunst. Her fik vi en guidet rundtur. Om eftermiddagen så vi musicalen Cabaret i Det Kongelige 

Teater – Den Gl. Scene. Herfra tog vi til Tivilo, hvor der var lidt tid på egen hånd, inden vi sluttede 

af med at spise i ”Grøften. Der deltog 55 personer i turen. Hele turen var flot tilrettelagt at et udvalg 

bestående af Knud Sibbesen, Inger Bach og Johnny Green. 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 28. maj og foregik i Søgaard Skovene. Der deltog 55 personer i 

turen og vi blev opdelt i 2 grupper med Jørgen Steenberg og Povl Hviid som guider. Herefter tog vi 

til Stevningehus. Her havde gamle spejdere tændt op i grillen og klargjort grillpålser med tilbehør. 

Aftenen sluttede med at Peter Rastrup og Finn Hove tog os med en tur rundt i det store 

spejdercenter. Tak til Lise Houmann for arrangement og for hjælp fra spejderne. 

 

Torsdag d. 11. juni var 29 medlemmer sammen med 15 fra Borgerforeningen på besøg hos I 

Christiansfeld. Delt op i 2 grupper fik vi en guidet tur i den velbevarende brødremeninghedsby. Vi 

sluttede af med en fin middag på Brødremenighedens hotel. Personligt undrer det mig at vi var så 

relativt få med i betragtning af at Christiansfeld netop et optaget på Unescos verdensarvliste..  

 

Fugleskydningen  blev afholdt fredag d. 4. 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 igen Peter Heisel. 

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

Vi havde i år ingen vi skulle sige nej til at deltage i fugleskydningen. 

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. 

 

Lørdag d. 19. september deltog 75 af vores medlemmer i Aabenraa Jazzfestival. Vi havde indgået et 

samarbejde med Musik- og Kunstforeningen og Friskolens venneforening. Vi havde en festlig 

eftermiddag og aften. Vi startede med streetparade. Herefter var 4 jazzorkestre som optrådte. 

Midtvejs nød vi en dejlig jazzgryde. I løbet af aftenen var vi også mange som fik en svingom. Vi 

bidrog med knap halvdelen af de i alt 175 deltagere. 



 

Torsdag d. 8. oktober var 51 medlemmer på virksomhedsbesøg på Aabenraa Statsskole. Her fik vi 

en interessant rundvisning ved vicerektoren Torben Bjerring og ved arkitekt Ole Weile. 

Efterfølgende gav Torben Bjerring en orientering om statsskolens situation nu. Vi sluttede en 

spændende aften af med en lækker sandwich og en kop kaffe. 

 

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 der ved evtl. 

overbookning, inden tilmeldingsfristens udløb, vil 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 


