
Frederiksklubbens 171. generalforsamling 

Søndag, den 3. november 2019, kl. 19.00 på Folkehjem 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen til foreningens 171. generalforsamling. 

En særlig velkomst til foreningens æresmedlemmer: 

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: 

Else og Aksel Damkjær  
Gerd Hansen  
Jette og Erling Brodersen  
Bent og Inge Jessen 
Gerda Loff  
Kirsten Midtgaard  
Marion og Jørn Bent Matthiesen 
Svend Erik Mundeling 
P.C. Jørgensen 
Ole Thomsen 
 
Vi Synger: Den Danske Sang Er En Ung Blond Pige 
 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Sten Hansen 

2) Bestyrelsens beretning 

Frederiksklubben har som sidste år 250 familiemedlemskaber, der er fortsat en       venteliste på 6 

familier. 

Begrænsningen på 250 har baggrund i, at Frederiksklubben mener denne størrelse giver så mange 

som muligt af vores medlemmer rimelig chance for at kunne deltage i de forskellige 

arrangementer. Udfordringen med arrangementstørrelse ligger ofte i den begrænsning, hvor 

mange af de steder vi ønsker at besøge, ofte har et max. deltagerantal på 25 / 50 personer. Derfor 

vær opmærksom på, at alle vores arrangementer udbydes efter ”først til mølle” princippet. 

Der har i årets løb været ca. 460 deltagere til vores alm. arrangementer. Der deltog 170 til 

jubilæumsfesten, og vi var 160 personer til generalforsamlingen. Dvs. i alt knap 800 deltagere – 

bestyrelsen takker mange gange for opbakningen. 

Frederiksklubben har, som de fleste nok er bekendt med, haft et pænt mødelokale stillet til 

rådighed nede i stueetagen, men på grund at SOSU- skolen i en periode fået overdraget en del 

lokaler, er der her på Folkehjem opstået lokalemangel. Vi har i den forbindelse fået stillet et lidt 

mindre lokale til rådighed her på denne etage, hvor alle vores møbler og medlemstavlen nu er 

placeret. Jeg kan kun sige, at det fungere fint til brug for vores bestyrelsesmøder. Man er 

velkommen i pausen til at gå hen og besigtige lokalet. 



2019 

Når jeg skal se tilbage på året 2019, så bliver jeg nødt til at starte med klubbens 170-års 

Jubilæumsfest. Bestyrelsens indtryk var – i må korrigere mig, hvis jeg tager fejl – en aften, der faldt 

i medlemmernes smag, og jeg kan se, at mange af jer, der er her i aften, også deltog i festen.  

Det betyder, at vores samvittighedsfulde kasserer Erik Niebuhr, er begyndt at henlægge midler, så 

vi forhåbentlig igen kan arrangere en fest, når vi rammer 175 år! 

Ellers bød året på besøg af Gourmethuset – afstemningsfest - besøg på Airbus i HH - vi så Flash 

Dance i Aarhus - på skovtur til Årø - på besøg i Lyksborg med Borgerforeningen og så efterfølgende 

asparges i Flensborg - sluttelig fik vi præsenteret det nye Campus Aabenraa med de mange 

uddannelsesmuligheder. Dette besøg prøver vi at gentage i 2020, da det var hurtig overtegnet. 

Herudover har julepigerne – Hella Johanning – Pia Hedegaard – Tove Johnsen og Karin Nielsen, 

fået arrangeret et nyt set-up for Julehygge på Skyttegården. Vi håber, at mange vil bakke op om 

festen igen og gerne lidt flere, så kan juleballet gentages samme sted – indbydelsen er sendt ud. 

Husk er man flere end 4 – 6 deltagere at komme tidligt, så vi kan sikre jer, at I kan sidde sammen! 

Julepigerne har bedt mig komme med en efterlysning. De får behov for en ny julepige. Jeg håber, 

at en af de tilstedeværende M/K’er vil kontakte en af julepigerne og få lavet en aftale. Jeg ved, at 

de har det hyggeligt både med arbejdet og med hinanden.  

Jeg vil gerne afslutningsvis på denne gennemgang fortælle lidt om årets fugleskydning, som blev 

dygtig ledet af Jørgen Olsen og Niels A. Nielsen. Af praktiske årsager prøvede vi at flytte 

arrangementet Bolderslev Skydebane med efterfølgende socialt samvær i Marineforeningens 

lokaler på Aabenraa Havn. Det mener Skydeudvalget ved Bjarne Pedersen og Henry Møllerskov er 

en god løsning. Der deltog 28 personer i skydningen, og udvalget overvejer at sætter et max. 

deltagerantal på 30 – 35 personer. Dette bevirker, at der bliver mulighed for at alle komme til at 

skyde flere gange. Årets fuglekonge blev Knud Sibbesen. 

2020 

Foreningens orienteringsfolder, som fortæller lidt om vores historie og program for 2020, ligger på 

bordene og vil snart – via mail - blive sendt ud til alle medlemmer, men den er også at finde på 

vores hjemmeside 

Jeg vil tillade mig i min beretning at komme ind på et par high light i 2020: 

Året 2020 bliver i Genforeningens tegn, der vil blive afholdt mange arrangementer i Danmark i 

forbindelse med dette.  

Det gælder også her på Folkehjem, hvor Frederiksklubben i samarbejde med Sprogforeningen, 

Foreningen Norden, Grænseforeningen, Skoleforeningen, Historisk Samfund holder et 

større/udvidet arrangement i forbindelse med Afstemningsfesten den 10. februar. Her er der kun 

godt 300 plader til fordeling mellem de seks foreninger. Disse pladser er blevet fordelt i forhold til 

det antal medlemmer, der normalt deltager i festen fra de respektive foreninger den 10. februar. 

Derfor kan jeg kun anbefale, at man er hurtig, når tilmeldingen fremsendes. De, der er 

medlemmer i flere af de deltagende foreninger, kunne måske se, om der er ledige pladser andre 

steder, når vores pladser er fuldt booket. 



Et andet tiltag til 2020 er et aftenarrangement med De Forbudte Sange med blandt andet Bodil 

Jørgensen, Dette arrangement har været lagt ud på ud på hjemmesiden samt sendt det ud pr. 

mail. Det foregår lørdag den 13. juni her på Folkehjem. Vi har netop lukket for tilmelding, men 

skulle der her i aften være nogen der ønsker at tilmelde sig, så kontakt mig venligt i pausen. Ellers 

vil der i løbet af november være muligt at købe billetter fra det offentlige salg. 

Derudover vil vi besøge et bryggeri i Flensborg - smage på god kaffe - på skovtur ved Haderslev - til 

koncert i Vejle - være sammen med Borgerforeningen på Dybbøl - skyde efter fugle - se på jagerfly 

og helikoptere. Det betyder, at Frederiksklubben har 11 tilbud til jer i 2020. 

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.  

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. 

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. 

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. 

I en forening som Frederiksklubben 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 

  
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 
Leif Hansen   Musik-Tour  
Finn Hove 

  
WebMaster 

Orla Jensen 
  

FotoMaster 
 
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 


