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På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde velkommen til foreningens 174. ordinære 

generalforsamling. 

En særlig velkomst til foreningens 2 deltagende æresmedlemmer: 

Povl Hvid 
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: 

Christel og Poul Linnet 
Linda Blenner og Knud Linved Christensen 
Marian Norsk Nielsen 
Lone Høck og Ole Mikkelsen 
Karen og Egon Møller 
Marie Luise Margrethe Petersen 
Inge Marie og Karl P. Larsen  
 
Vi Synger: Den Danske Sang Er En Ung Blond Pige  
 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Sten Hansen 

2) Bestyrelsens beretning 

Frederiksklubben har pt. 228 familiemedlemsskaber. Det betyder, Frederiksklubben gerne vil 

optage nye medlemmer. Som i alle ved, lægger Frederiksklubben fortsat vægt på, at de nye 

medlemmer bakker op om de værdier, der i alle årene har været grundlaget for foreningen. 

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 det er alle bekendt, har foreningen en begrænsning på 250 medlemmer. Baggrunden for 

dette er, 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 

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. 



Vi har også i år benyttet os af Place2Book som tilmeldingssystem. Vi får mange positive 

tilkendegivelser for dette system. Det er nemt at benytte, man får hurtig en tilbagemelding med 

en billet. Der skal ikke betales til Place2Book, men som I plejer helst via MobilePay alternativt via 

banken. Der er enkelte, som en gang imellem har lidt problemer. Fortvivl ikke - kontakt den 

person, som er anført på indbydelsen eller til en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Med mellemrum tilbyder vi også arrangementer, hvor det muligt at invitere en gæst med. Denne 

gæst får dog ikke del i de tilskud som foreningen yder til vores medlemmer. Ofte er det dog sådan, 

at vi på forhånd ved, at arrangementet hurtigt bliver overtegnet. Her anfører vi, at dette 

arrangement primært kun er for medlemmer. 

******************** 

Skal vi se lidt tilbage i tiden, så var 2021 et annus horribilis alt var stoppet - ingen aktiviteter. Dette 

gjaldt både private -, forenings- og offentlige arrangementer. Det er vi nu forbi – forhåbentlig er 

man nu så langt, at man kan få en tablet eller i værste fald en vaccine, hvis der skulle vise sig en ny 

variant. 

 

2022 

Vi kom i gang igen i 2022. De flest af vores tiltag lykkedes. Jeg vil nævne dem kort: 

I januar havde vi planlagt et besøg af Lykke Friis – det blev aflyst, men mødet kunne i stedet 

afholdes i april måned med fuldt hus med ca. 170 deltagere fra vores 4 samarbejdspartnere. Det 

var en fantastisk eftermiddag. 

Februar stod Frederiksklubben for Afstemningsfesten, hvor der var besøg af Anke Sporendoonk. 

Også dette arrangement med en fuld Kongesal. 

Marts var der besøg på det nye Bevaringscenter i Rødekro, der er en del af Museum Sønderjylland. 

I maj blev besøget hos Flensburger Brauerei aflyst pga. Corona – Vi fik i stedet en fin tur rundt i 

Hjelmskov, hvor Poul Hviid gav os et fyldestgørende indblik i statens nye tiltag i de danske skove 

både på godt og ondt. 

Besøget hos Flensburger Brauerei vil vi forsøge at få gennemført i 2023 

Juni havde vi besøg fra Borgerforeningen fra Flensborg, hvor vi fik vist de sidste års udvikling af det 

spændende Historiecenter Dybbøl. Efterfølgende var der sammenkomst på Den Gamle Kro i 

Gråsten. 

Tidligere på måneden var der en bustur til Sprogø, hvor der tidligere havde været et hjem for 

utilpassede kvinder. Et meget specielt sted med en mørk historie. Afslutningen var en tur både 

over og under Store Bælts broen samt æggekage hos Karlslund i Odense. 

September var der den traditionelle fugleskydning i Bolderslev. Her blev Peter Hejsel årets 

skyttekonge.  Der er i øvrigt den forbindelse blevet aftalt, at fugleskydning kun er for herrer, der er 

medlem af Frederiksklubben. Baggrunden er, at der ikke skal stå medlemmer på venteliste, når der 

er gæster med til skydningen. 



I oktober blev Moesgaard besøgt med den spændende udstilling med ”RUS – vikingerne i øst”. På 

vejen fik derop havde man desuden et stop ved Fjordens Hus i Vejle. Et meget specielt byggeri. 

Nu sidder vi her til generalforsamling og den 1. december er der udbudt en juletur til Lübeck. Her 

man har lovet os, at der både er hygge, små boder, lys i gaderne og mulighed for at få et glas 

gløgg, hvis man er til sådan noget.   

  

Bestyrelsen takker mange gange for jeres opbakningen til vores arrangementer. 

 

Frederiksklubben har de sidste i 2 år inviteret til kaffe og kage i forbindelse med 

generalforsamlingen, men nu er det slut. Kassereren mener, at med de større tilskud, som vi har 

ydet til de enkelte arrangementer de sidste 2 år, og med de ekstra penge, som vi lagt til side til 

vores næste jubilæum, skal vi tilbage til den gamle normal igen.   

 

I en forening som Frederiksklubben er det vigtigt, at bestyrelsen har og får opbakning og hjælp fra 

medlemmerne, og bestyrelsen vil her i aften adressere en stor tak til alle, der i årets løb har givet 

en hjælpende hånd, når vi har haft et behov.   TAK  ! 

I øvrigt vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde! 

Knud Rasmussen 

Formand 


