
Frederiksklubbens 172. generalforsamling 

Søndag, den 1. november 2020, kl. 19.30 på Folkehjem 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde velkommen til foreningens 172. ordinære generalforsamling. 

Jeg må sige, at jeg aldrig havde forstillet mig, at vi skal afholde en generalforsamling med 27 deltagere. 

Det skyldes naturligvis Corona – vi må og skal leve med den, men alle håber at man snart finder en vaccine, 

så vi alle kan komme videremed de aktiviteter, vi havde før denne skrækkelige virus!  

En særlig velkomst til foreningens æresmedlem: 

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: 

Dorit Hyla 
Lone og Børge Jensen 
Karin Heisel og Uwe Carstens 
Dorrit og Henry Larsen 
Jytte og Christian Nielsen 
Vera Thier og Kurt Jensen  
Jytte Petersen  
 
Første punkt på dagsordenen: 
 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Sten Hansen 

2) Bestyrelsens beretning 

Frederiksklubben har 248 familiemedlemsskaber, og vi har for første gang i mange år ingen venteliste.  

Skulle der være medlemmer, der har kontakt til nogen, som kunne have interesse i at være medlem af 

Frederiksklubben, så giv en i bestyrelsen besked, og vi vil tage forslaget med til vores første 

bestyrelsesmøde. 

Som tidligere nævnt har begrænsningen på 250 medlemmer baggrund i, at Frederiksklubben mener, at 

denne størrelse giver så mange som muligt af vores medlemmer rimelig chance for at kunne deltage i de 

forskellige arrangementer. Udfordringen med arrangementsstørrelse 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. 

Bestyrelsen takker for opbakningen til vores arrangementer. 

2020 

Det var været et utroligt år på mange måder – alle danskere har på en eller anden måde været ramt i deres 

dagligdag – familien – arbejde.  Mange har været ramt af sygdom i forskellig grad – og hos nogen har der 

været med tab af en af deres kære. 

Frederiksklubben er heller ikke gået ram forbi – men de ting, der er sket hos os er alt noget, som kan 

genoptages - ændres til noget andet eller blot kan puttes i glemmedogen. 

Vi havde ved årets start et fuldt program for 2020 med en aktivitet stort set en gang om måneden igennem 

året.  

Det blev kun til Afstemningsfesten den 10. februar med 400 deltagere på Folkehjem, som i anledning af 

100-året for genforeningen 1920 blev festligholdt på behørig vis. De seks foreninger – Historisk Samfund, 

Sprogforeningen, Foreningen Norden, Skoleforeningen, Grænseforeningen samt Frederiksklubben – havde 



et stort arrangement med festtaler, sangere fra Opera på Grænsen m.m. Vi kunne nemt have fyldt 

Sønderjyllandshallen med gæster i forbindelse med festen, men alle var enige om, at dette historiske 

arrangement skulle holdes på Folkehjem. 

Alle øvrige arrangementer - musiktur, skovtur, fællesarrangement med Borgerforeningen, den 

traditionsrige fugleskydning m.m. blev alle aflyst efterhånden som året skred frem.  

Efter mange forhindringer blev ”De Forbudte Sange” med Bodil Jørgensen gennemført. Vi har efterfølgende 

kun fået positive tilbagemeldinger på dette arrangement.  

Vi har dog netop været en tur til Gråsten Slot, hvor vi fik rundvisninger både i slottes have og den nyanlagte 

køkkenhave. Det var et interessant besøg. Dette kan måske gentages, når der må være flere gæster på de 

enkelte grupper ved rundvisningen. 

Jeg vil gøre opmærksom på, at vi har måttet erkende, at det traditionsrige julebal for børn med julemand, 

julemusik og gaver samt godteposer ikke længere er muligt at gennemføre. Det skyldes formentlig, at 

familier med børn i den aktuelle aldersgruppe ikke længere er tilstrækkeligt repræsenteret i foreningen 

eller der er så mange andre tilbud på denne årstid.  

Vi forsøger i stedet for en søndag formiddag i december et arrangement med juletræsfældning, gløgg og 

godteposer til de børn der dukker op. Datoen er fastlagt til søndag den 13. december. Julepigerne vil være 

til stede og hjælpe. Dette arrangement kan dog nå og ændres pga. Corona! 

Nærmere info følger. 

2021 

Hvis Corona og alt muligt andet tillader det, vil vi forsøge på at få en del af de arrangementer, som blev 

aflyst i 2020, gennemført i 2021. Derudover vil der være nogle nye tiltag. I stedet for foreningens 

orienteringsfolder vil årsprogrammet være tilgængeligt på hjemmesiden og vil løbende blive opdateret. Så 

vi opfordrer til at man benytter hjemmesiden. 

Vi håber naturligvis, at der bliver fundet en vaccine, som vil bevirke, der igen kan føres et normalt liv med 

festivals, fælles arrangement og rejser m.m. 

Jeg vil igen gøre opmærksom på, at 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, skal 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. 

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: 

Julebal Pia Hedegaard 

 Hella Johanning 

 Karin Nielsen 

 Tove Johnsen 

Web-master Finn Hove 

Foto-master Orla Jensen 

I øvrigt vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde og det er altid med et glimt i øjet! 

Knud Rasmussen 

Formand 

 


