
Frederiksklubbens 170. generalforsamling 

Søndag, den 4. november 2018, kl. 19.00 på Folkehjem 

 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen til den 170. generalforsamling. 

En særlig velkomst til foreningens æresmedlemmer: 

”Musse” Schmidt 

Povl Hviid 

Svend Nielsen 

 
Foreningen har i årets løb optaget en del nye medlemmer, og det er en glæde at kunne byde 

velkommen til disse medlemmer, som er: 

Ilse og Per Heitmann Madsen 
Else og Aksel Damkjær 
Gerd Friis Knutzen og Eva Schmidt 
Chr. Bundesen 
Bente Wrang 
Lise og Niels J. Hammer 
Ole Jessen og Jytte Kiilerich 
Tove og Kjeld Clausen 
Lisa Holden Christensen 
Gerd Hansen 
 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Sten Hansen 

2) Bestyrelsens beretning 

Frederiksklubben har som sidste år 250 medlemmer, og vi har fortsat en lille venteliste, som pt. er på 5. 

Bestyrelsen er stadig af den opfattelse, at vores forening har en størrelse, hvor de der har interesse i et 

arrangement, får mulighed for at deltage. Enkelte arrangementer har deltagerbegrænsning, hvor vi bliver 

nødt til at benytte ”først til mølle” princippet. Er der her yderligere et behov, forsøger vi at gentage 

arrangementet på et senere tidspunkt. 

Vi vil dog stadig opfordre jer til at komme med forslag til medlemmer, som herefter i første omgang vil 

komme på venteliste og senere få tilbudt medlemskab. Foreningens alderssammensætning bevirker, at der 

helt naturligt vil være en vis udskiftning af medlemsskaren. 

Jeg vil ved denne lejlighed gøre opmærksom på foreningens medlemstavle. Den er placeret nede i det 

lokale, som foreningen har til rådighed til vores bestyrelsesmøder. Vi har netop fået den opdateret med 

navne og nye medlemmer. Vi håber på jeres forståelse for at tavlen ikke altid vil være 100 % i alfabetisk 

orden, da det er et meget stort arbejde at flytte rundt på kortene. Jeg synes I ved lejlighed skal gå ned og se 

tavlen! 



Vi opfordrer jer stadig til at foretage tilmeldinger til vores arrangementer på hjemmesiden, og vi er klar 

over, at der lejlighedsvis kan være problemer med at komme ind på denne. 

Vi arbejder på sagen. 

Er der nogen, der skulle have et problem med en tilmelding, er man naturligvis velkommen til at kontakte 

mig eller en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.   

 
Foreningens orienteringsfolder, som fortæller lidt om vores historie og program for 2019 ligger på 

bordene og vil snart – via mail - blive sendt ud til alle medlemmer. 

Som I vil kunne se, har vi lagt i os selen for at finde arrangementer, som vi mener passer ind i 

Frederiksklubbens værdisæt – vi skal bl.a. til afstemningsfest, en tur på en flyfabrik i Hamborg, til musical i 

Aarhus, på ø-tur i Lillebælt, spise asparges i Flensborg samt få indsigt i det nye Campus i Aabenraa. 

Når vi ser tilbage på året, der er gået, har der ca. været 550 medlemmer til vores arrangementer. Det er 

glædeligt, at så mange bakker op om vores aktiviteter. 

Jeg vil blot nævne nogle af de arrangementer, som vi kunne tilbyde: 

Vores damer havde en pigetur til Hellevad Vandmølle, der var rundvisning på VUC i Aabenraa, 

Musikudvalget havde fundet en spændende tur til Fredericia med musicalen Prinsen af Egypten, skovturen 

gik til Slivsøen og i juni havde vi besøg af Borgerforeningen, som ved denne lejlighed fik forevist den flotte 

renovering af Folkehjem.  

Den traditionsrige fugleskydning i september blev afholdt med forholdsvis megen regn, men humøret var 

højt og det foregik alt på den gode kammeratlige måde. Ejler Schütt blev årets fuglekonge, men det vil vi 

vende tilbage til efter generalforsamlingen. 

Vi har nu i 10 år benyttet forsvarets anlæg i Søgaard til stor fornøjelse for deltagerne. Efter at hele 

administrationen for anlægget nu flyttet til Aalborg med deraf følgende mange hindringer, har vi set os 

nødsaget til at flytte arrangementet til skydebanen ved Bolderslev. Det giver så andre muligheder.  

For det første kan man opholde sig i bygningen under skydningen. Der kan sågar afgives skud derinde fra og 

man kan spille kort i tørvejr, hvis vejret ikke er med os. 

Så det prøver vi i 2019! 

En anden ting, der også ligger os på sinde er juleballet! 

Vi prøver i år en lidt anderledes model og håber den bliver vel modtaget hos jer. Jeg tror, der var tid til 

fornyelse. Det betyder:  datoen er flyttet – der er lidt andet setup – m.v.  Nu må se, hvorledes det falder i 

jeres smag. 

Julepigerne beder os gøre opmærksom på, at de familier, hvor der er flere end 4 – 6 deltagere, beder man 

om at komme i god tid så de får mulighed for at komme til at sidde sammen.  

Til Fredriksklubbens arrangementer vil der fortsat kunne inviteres gæster med, dog er det således, at ved 

en evt. overbookning inden tidsfristens udløb, vil der være fortrinsret for klubbens medlemmer. 

Afbud efter tilmelding kan naturligvis ske. Sker dette efter sidste tilmeldingsfrist, må man forvente 

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, hvor foreningen er blevet afkrævet betaling, derfor 

denne information. 

 

Enlige medlemmer vil som nu altid kunne invitere en gæst med. Hvis der er et tilskud til arrangementet fra 

foreningen, får gæsten dog ikke del i dette. 

Som tidligere er det stadigt muligt, at vi fra Frederiksklubben kan deltage i Borgerforeningens 

arrangementer og omvendt. Når vi modtager deres tilbud på arrangementer, vil disse blive sendt til de af 

vores medlemmer, der har oplyst deres mailadresse. 

 

I en forening som vores er der vigtigt, at bestyrelsen har og får opbakning og hjælp fra medlemmerne, og 

jeg vil her gerne takke følgende for deres hjælp i årets løb: 

    

Bjarne Pedersen   Fugleskydn. 

Henry Mølleskov hjælp generelt   Fugleskydn. 

Henrik Lund Varebil  Fugleskydn. 

Fam. Michelsen hjælp ved sammenpakning Fugleskydn. 

Niels A. Nielsen Fugle/skydning  Fugleskydn. 

Jørgen Ohlsen Skydeansvarlig  Fugleskydn. 
Familien 
Hedegård Marineforeningen + borddækning Fugleskydn. 

Pia Hedegaard   Julebal 

Hella Johanning   Julebal 

Karin Nielsen   Julebal 

Tove Johnsen   Julebal 

Finn Hove   Web-Master 

Orla Jensen   Foto-Master 
                                                                    
I øvrigt vil jeg takke bestyrelsen for et 
godt og konstruktivt samarbejde, og 
det altid i en god tone og med et 
glimt i øje!   

 

Knud Rasmussen - Formand 

 

 

 


