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Referat  
Generalforsamling Gråsten Forum  

25. februar 2019 - Marina Fiskenæs 

 

Deltagere 25 personer 

 

1.Velkomst ved formand Jakob Petersen 
Velkommen til de mange fremmødte til årets generalforsamling i Gråsten 
Forum. 

 

2. Valg af dirigent, stemmetællere og referent 
Bjarne Ebbesen valgt som dirigent 
Louise Johnsen valgt som referent 
Svend Schütt og Anette Nørgaard valgt som stemmetællere 

Bjarne Ebbesen fastslog at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, selvom annoncen blev 

bragt i ugen op til afviklingen. Indkaldelsen forelå på www.graastenforum.dk den 23. januar 

2019. 

Bestyrelsen tager til efterretning at annonceringen i Gråsten var for sen. 

 

3. Beretning og visioner for kommende år ved formanden  

I Gråsten Forum gik vi ind i 2018 med en anden tilgang end tidligere år, ja faktisk en smule 

handlingslammet, da vi ikke har kunnet få en afklaring omkring en fremtidig rammebevilling og 

sekretærhjælp fra Sønderborg Kommune, efter at det nye byråd var trådt sammen og en ny 

dagsorden for områdeinitiativerne ikke var formelt på plads. Dette forhindrede os selvfølgelig 

ikke i at arbejde videre med mange af de initiativer som allerede var i gang, men gjorde os mere 

varsomme med at søsætte nye, uden den fornødne handlekraft og økonomi til dette. 

Økonomien har vi nu fået en afklaring på og en rammebevilling er nu tildelt os for de næste 3 år, 

hvilket vi selvfølgelig glæder os utrolig meget over og igen gør det muligt at fremme initiativer 

for det fantastiske område vi bor i og de muligheder det byder os.  

Statuen Lissi blev afsløret og opstillet med stor tak til Svend Kjems. Statuen står nu og pryder 

hjørnet mellem Skolegade og Herles, til stor glæde for alle forbipasserende. 

Forskønnelse af bymidten med blomster udsmykning, hvor blomster blev hængt op i 

lygtepæle og kummer blev sat op på torvet.  

Afvikling af Egernsundbroens 50 års jubilæum, hvor kunststi-gruppen fik indskolingen 

elever på vores lokale skoler til at tegne hver deres udgave af broen og som udmøntede i en flot 

fernisering på dagen for jubilæet, under broen på Alnor siden. 

 

 

http://www.graastenforum.dk/
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Foreningshjemmesiden tog virkelig fart og her er 25 foreninger nu repræsenteret. Her at 

foreningerne let kan gøre sig synlige og samtidig giver et rigtig godt overblik for både her boende 

og evt. tilflyttere, for at finde sig en fritids-aktivitet og møde nye mennesker. 

 

Nye byggegrunde 

Gråsten Forum har sammen med kommunen, bosætning og erhvervsfremme besluttet at 

udstykke 15 nye byggegrunde i Rinkenæs ved Vårhøj. 

App’en, Gråsten – steder der fortæller, der indeholder 70 fortællinger om historiske 

steder, seværdigheder og kunst, der er at finde i området er blevet finpudset. 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 

og jeg kan kun opfordre til at prøve og måske tage hele familien med. App’en er i øvrigt også at 

finde på tysk. 

Gråsten Æblefestival, blev succesfuldt afviklet i 2018 med flere aktører og besøgende end 
nogensinde før og begynder nu at blive en selvkørende aktivitet, hvor Gråsten Forums rolle 
mere er på sidelinjen, og styregruppen koordinerer på tværs af de frivillige foreninger, der driver 
gennemførelsen af æblefestivalen. 

Første etape af Ahlmannsparken er nu endelig godkendt og rådgivere valgt til opgaven. 

Dermed er arbejdet for udfærdigelse af det endelige udbudsmateriale igangsat, med en forventet 

opstart på Byggearbejderne sommeren 2019 og med en forventet afslutning sommeren 2020. 

Projektet har været længe undervejs, men vi kan nu glædes os over at første etape af projektet, 

med multisal, nyt bibliotek, cafeområde med nyt indgangsparti og flere møde- og grupperum, 

realiseres. Når første etape er gået i gang, skal vi igen have samlet foreningslivet, for at se på 

anden etape, med en ekstra halv og for at se om behovet har ændret sig siden det første 

projektmateriale blev udført. Der vil derfor senere på året blive indkaldt til et sådan møde. 

Den Kongelige Køkkenhave. 

Det forventes, at der vil kunne tages 1. spadestik i løbet af sommeren 2019, hvorefter Den 

Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot kan indvies i sommeren 2020.  

Hermed kan det andet af vores fyrtårnsprojekter, nævnt i Masterplanen, søsættes hvilket vi 

selvfølgelig glæder os utroligt meget over, på vores område og kommunes vegne.  

Så trods en mere forkølet start på året, er der trods alt blevet lagt kræfter i arbejdet og har 

bestemt ikke fra taget os lysten for at tage arbejdshandskerne på 2019. Her skal 1. etape 

Ahlmannsparken igangsættes og frøet til 2. etape med en ny hal sås. Samtidig arbejder vi videre 

med branding af vores område, ligesom arbejdet med erhvervsfremme og bosætning også er på 

dagsordenen.  

Slutteligt vil jeg gerne takke for samarbejdet med alle foreningerne i 2018. Jeg vil også sige tak 

til resten af bestyrelsen for det gode samarbejde. Tak for støtten fra Sønderborg Byråd og tak til 

Louise for hendes hjælp til at holde gang i alle boldene – på møderne og mellem møderne. 

  

http://www.graasten.dk/
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 4. Kasserens beretning med regnskab og budget 

Kasserer Bendt Olesen fremlagde regnskab for foregående år og budget for 2019. Endvidere et 

præciseret regnskab for Gråsten Æblefestival 2018. 

Regnskab og budget er vedhæftet som bilag. 

 

Forsamlingen havde ingen yderligere kommentarer til regnskab og budget. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen forslag er indgivet  

 

6. Valg til bestyrelsen i Gråsten Forum  

Jakob Petersen på valg – ønsker genvalg 
Peter Norman på valg – ønsker ikke genvalg 
Søren Gülck på valg – ønsker ikke genvalg 
 
Valgt 
Jakob Petersen - Winnie Frøhlich Petersen - Karsten Gram  

 
Suppleanter  
Søren Thygesen Kristensen og Søren Gülck. 

 
Revisor 
Peter Norman 
 
Bestyrelsen takkede de afgående ildsjæle der har lagt et stort arbejde i Gråsten Forum de sidste 
mange år. 

 

7. Eventuelt 

Der blev stillet spørgsmål fra forsamlingen om, hvilke foreninger der har været 

deltagende i idéudviklingen af den ny Ahlmannspark? 

Alle brugere af Ahlmannsparken har været inviteret til de indledende møder, hvoraf det første 

var i 2015. Endvidere var foreninger fra Gråstenområdets Samvirkende Idrætsforeninger 

inviteret.  

 

En enkelt i forsamlingen kommenterede kritisk på Styregruppens arbejde med 

Ahlmannsparkens prospekt. – Udfordringerne var ikke løst og prospektet var på ingen 

måde gennemtænkt! 

Jakob Petersen og Bendt Olesen forsvarede arbejdet med udviklingen af Ahlmannsparken 

således: Alle idéer for foreningerne og afholdte borgermøder er indarbejdet i forslaget til 

kommunen. En del af de mangler der blev kritiseret, har kommunen taget til efterretning og 

indarbejdet i renoveringen. 

Endvidere har hele den politiske proces været offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside.  

Kommunen har givet 21 mio. til renoveringen af Ahlmannsparkens Etape 1, der er fortsat 

ønsker som figurerer i Etape 2, men som ikke er iværksat eller givet midler til. 
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Hvorfor er Æblefestivalen flyttet fra efterårsferien til midt i september? 

Kaj Nielsen forklarede dette med at Æblefestivalen at tjene penge, og derfor er festivalen 

flyttet, da der er bedre mulighed for bedre vejr og dermed flere gæster. 

Historisk Forening for Gråsten og Omegn 

- pointerede at de var meget glade for at have til huse i Nygade. Flere og flere borgere og 

interesserede kigger for arkivet til stor glæde for de frivillige. 


