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Referat
Generalforsamling Gråsten Forum
20. februar 2018 – Marina Fiskenæs
Deltagere 25 personer

1. Velkomst ved formand Peter Norman
Velkommen til de mange fremmødte til årets generalforsamling i Gråsten
Forum.
2. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Gunnar Hattesen valgt som dirigent
Louise Johnsen valgt som referent
Stemmetællere ikke valgt. Vælges kun hvis nødvendigt under punkt 8.
3. Beretning og visioner for kommende år ved formanden
2017 bød på mange forskellige, store og små aktiviteter i Gråsten Forum.
Formanden tog udgangspunkt i tre primære fokusområder fra Masterplanen
for Gråsten-området; Bosætning, Turisme og Branding af området.
Ahlmannsparken
Når det gælder Bosætning, markerer fyrtårnsprojektet opgradering af
Ahlmannsparken, til et moderne kultur- og multihus, der kan skabe nye
rammer for det brede foreningsliv i Gråsten. Derfor er det også en stor glæde, at
forum har mødt anerkendelse af projektet og at Sønderborg Byråd har bevilliget
21 mio. til første fase. Det betyder at det skitseprojekt, som Gråsten Forum har
fået udarbejdet i samspil med alle nuværende og kommende brugere af
Ahlmannsparken går i byggefase lige efter sommerferien, og at vi forventer en
indvielse i eftersommeren 2019.
Tilflytter indsatser
Gråsten Forum har lavet en lille tiltræknings/tilflytter brochure, der blandt
andet kan bruges i Gråsten-områdets virksomheder ved rekruttering af nye
medarbejdere m.m. Folderen sammenkobler kernefortællingen om Gråsten som
dit eget lille kongerige, hjemmesiden graasten.dk, samt kommunens
tilflytterservice. Brochuren er et enkelt værktøj til at markedsføre Gråsten og
give potentielle tilflyttere hurtig og nem adgang til informationer om området.
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Branding
Gråsten Forums nye brandingstrategi og kernefortælling med logo,
designmanual mm. er færdigudviklet og implementeret gennem fællesmøder
med handel, erhverv og foreninger. Designmanual og grafiske elementer ligger
nu frit tilgængeligt på www.graastenforum.dk. Nye velkomst skilte er opsat flere
steder ved bygrænsen.
Brandingstrategien og de grafiske elementer benyttes i stigende grad af
turistvirksomheder, handel og foreninger (bl.a. Ringriderforeningen).
Synliggørelse og samarbejde om Foreningsliv
Gråsten Forum har flere tiltag i gang for at styrke foreningslivet i hele Gråstenområdet. Et samarbejde på tværs af de mange foreninger er etableret gennem
fællesmøder. En ny fælles foreningshjemmeside tydeliggør den mangfoldighed
af de idræts-, fritids- og foreningstilbud der eksisterer. En såkaldt oplysningside
for foreningslivet og for alle interesserede – www.graasten.dk
App på tysk og dansk
Gråsten Forum står bag den ny app, Gråsten – steder der fortæller, der
indeholder 70 fortællinger om historiske steder, seværdigheder og kunst, der er
at finde i området. App’en fortæller historier, når brugeren nærmer sig det givne
sted, der er valgt på app’ens kort. På den måde kan man i fællesskab tage en
gåtur og blive beriget med sjove og interessante fortællinger undervejs.
Gråsten Æblefestival
Festivalen blev succesfuldt afviklet 2017 og vi begynder nu at kunne se at
æblefestivalen med egen styregruppe og med økonomisk bistand fra Sønderborg
Kommune er blevet en selvkørende aktivitet, hvor Gråsten Forums rolle mere er
på sidelinjen. Styregruppen koordinerer på tværs af de frivillige foreninger.
Forskønnelse af byen
Der er igen i år foretaget forskønnelse med blomster i byens lygtepæle, til stor
glæde for turister og byens borgere.
Den Kongelige Køkkenhave
Projektet er i fuld gang og efter et par runder med alle involverede parter (slots
og Kulturstyrelsen, Sønderborg Kommune og Kongehuset) ser det ud til at
projektets omfang nu er tilpasset de midler, det er lykkedes at fremskaffe.
Konkret i 2017 er de første anlæg blevet en realitet med anlæggelse af
parkeringsplads og busholdeplads ved den gamle Statoil tank. I løbet af 2018 og
2019 vil projektet tage mere og mere form. Gråsten Forum har været med fra
starten, som input giver og dialogpartner.
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Beretningen gav anledning til debat og spørgsmål
Har brugerne af Ahlmannsparken været med i udarbejdelsen at det nye
renoveringsprojekt?
Gråsten Forum har sammen med kommunen haft flere møder med brugerne
og især Lokalhistorisk Forening. Sidstnævnte har brug for bedre lokaler til
arkiv og daglig virke. Og Sønderborg kommune er i øjeblikket i færd med at
erhverve stationsbygningen til formålet.
Hvad skete der med ideen om Køkkenhavens venner?
Køkkenhavens venner er stadig en aktuel idé der effektueres når køkkenhaven
for alvor starter op.
Bliver app’en Gråsten - Steder der fortæller opdateret?
Fremadrettet er det meningen at app’en skal opdateres og ideer til dette er
velkomne. Disse kan sendes til Gråsten Forum.

4. Kassererens beretning med regnskab og budget
Regnskab 2017 godkendt.
Budget 2018 godkendt.
Regnskabet gav anledning til spørgsmål omkring donation af private bidrag til
Gråsten Forum.
Det er ikke aktuelt i Forum i øjeblikket, men Æblefestivalen arbejder med et
ambassadørkoncept til festivalen.
5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg
Kaj Nielsen, Rinkenæs og Peter Norman, Gråsten blev genvalgt til bestyrelsen.
Anette Duus Nørgaard takkede af og ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen
takkede Anette for sit virke siden opstarten af Gråsten Forum.
Lisbeth Gram fra Rinkenæs blev nyvalgt til bestyrelsen.
Som suppleant blev Jens Andreasen genvalgt og Søren Thygesen Kristensen
nyvalgt.
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7. Eventuelt
Spørgsmål:
Hvordan forestiller Gråsten Forum sig fortsat vedligehold af
blomster og app?
Gråsten Forum er opmærksomme på denne forpligtigelse til vedligehold.
Hvordan rekrutteres frivillige til de mange aktiviteter?
Gennem netværk, annoncering, og facebook rekrutteres de mange frivillige
hænder. Alle er velkomne til at være med. Æblefestivalen kan altid bruge ekstra
hænder.

Referent
Louise Johnsen
22. februar 2018

