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      GRÅSTEN FORUM                                                                                                                                      
            www.graastenforum.dk 

Generalforsamling  
Gråsten Forum  

den 24. februar 2020 
 

1) Valg af dirigent og stemmetællere  
Gunnar Hattesen valgt som dirigent. Gunnar erklærede forsamlingen for lovlig, qua korrekt 
varslet og annonceret. Louise og Søren valgt som stemmetællere. 
 

2) Bestyrelsens beretning  
Beretning aflagt af formanden. 

Vi har i det forgangne år igen haft et hav af bolde i luften. Både med igangværende 

projekter, men bestemt også med nye emner som er opstået undervejs og som også er 

kommet ind fra jer som foreninger og borgere.  

Og netop jeres ideer og input er vi utroligt glade for og vil rigtig gerne have et samarbejde 

op at stå omkring. I ved bedst hvor behovet er omkring jeres forening eller hvor i er lokalt.  

Dog er samarbejdet rigtig vigtigt for os, så vi kan løfte i flok. Vi vil gerne det hele og mere 

til, men har også i året som er gået, måtte sande, at det uden vores tidligere 

sekretærhjælp, ikke er lige så nemt at holde det samme momentum imellem møderne og 

at det her er vigtigt at alle deltager og giver en hånd med, hvor muligheden byder sig. 

Vi ved at i alle laver et kæmpe stykke arbejde ude i jeres respektive foreninger og i ved 

også alle at tiden er knap. Derfor skal vi trække på hinandens kompetencer og styrke 

kvaliteten af de ønsker vi måtte fremføre for kommunen. Både for at gøre arbejdsbyrden 

mindre for de enkelte, styrke samarbejdet, men samtidig, også vise omverdenen at vi vil 

det vi sætter i søen. 

Men lad os få set på, hvad det er vi arbejder med: 

 Den Kongelige Køkken have er nu endelig godt i gang og vi glæder os alle til at 

Dronningen kan indvie denne i juli måned, så haven kan åbne for lokale og turister, 

men også så Væksthuset og Slottets medarbejdere kan flytte ind i deres nye 

omgivelser. Vi har en tro på at projektet bliver til stor glæde for hele vores 

lokalområde. Og vi arbejder lige nu tæt sammen med kommune og styrelsen på 

det fremtidige samarbejde med haven. 

 Lige som Den kongelige Køkkenhave er Ahlmannsparkens første etape nu også 

godt i gang og også her glæder vi os til at kunne indvie de nye faciliteter i efteråret, 

så både borgere og foreninger, kan få glæde af de nye lokaler.  
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 I Alnor Strandpark arbejdes der sammen med Brolaug og lokale borgere på at få 

etableret bålhytte, kondiredskaber, petanque- og volleyball bane, samt på sigt også 

at kunne etablere nye omklædningsfaciliteter. 

 Vi arbejder også videre med kunst i byen og her undersøges der muligheder for at få 

forskønnet vores tunneller under veje, som den under Kongevej, Brovej og under 

jernbanen ved vandværket. 

 Vi har også valgt igen at bruge et beløb på forskønnelse af bymidten med blomster, så 

denne til næste sommer fremstår indbydende. 

 Så har vi så sent som i sidste uge haft kommunen med rundt i vores område, for at se på 

muligheden for placering af nye byggegrunde, da der ikke er mange ledige til beboelse og 

slet ingen er til erhverv.  

 Der arbejdes også videre med et springvand i Sildekulen, som dog først skal godkendes af 

kystdirektoratet, før en forundersøgelse kan sættes i gang og derefter sendes i lokal 

høring. 

 Efterårets åben hal arrangement, hvor der er mulighed for at møde de lokale 

idrætsforeninger og prøve kræfter med en ny sportsgren, fortsætter også. Vi vil også i 

2020 bakke op om GSI som koordinator.  

 Der arbejdes med løsninger på fremtidens klimaforandringer og dermed risikoen for 

oversvømmelse i vores område. 

 Vi har et møde med skole og erhvervsliv i foråret for at styrke samarbejdet imellem dem 

og åbne arbejdet for fælles projekter. 

 Og så har vi selvfølgelig Ahlmannparkens etape 2 med hal 2 og den fremtidige 

cafeteria/køkken funktion, som vi ikke fik med i første omgang, men som vi mangler lige så 

meget som der er lige så stor mangel på. Her har vi allerede haft de indledende møder 

med foreninger. Møderne faciliteres af Christian Duus, som har stor erfaring i at hjælpe 

med den type processer, hvor også skolen og daginstitutioner indgår. 

 Ildsjæle i Rinkenæs har taget initiativ til at arbejde med appén ”Min Landsby”. Gråsten 

Forum ser rigtig gode muligheder i app’en. Den er et oplagt redskab til at synliggøre de 

mange aktiviteter, som foregår i vores område. I første omgang starter Rinkenæs og 

Gråsten med hver sin app, men døren er helt åben for de øvrige landsbyer i vores område. 

Samarbejdet her er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kan samarbejde med hinanden. 

 Der arbejdes på at etablere E-sport aktiviteter i Gråsten. Der er dialog med aktive i 

Tandslet, som har erfaring med E-sport og som evt. vil indgå i et samarbejde med Gråsten. 

 Og så har jeg selvfølgelig ikke glemt Æblefestivalen, som igen blev afviklet til stor glæde 

for de deltagende, men den vil Kaj komme ind på her efter mig. 

Der blev efterfølgende spurgt til den manglende sekretær og hvordan Forum prioriterer vores 
opgaver. Det har klart reduceret vores manpower. Der blev spurgt til blomster i lygtepælene. 
Det er mange penge vi bruger, ca. 25 % af budgettet. Generelt var der dog stor tilfredshed 
med de flotte blomster i sommerhalvåret. Gode forslag modtages dog gerne. 
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Forum rettede tak til Louise Johnsen for hjælp med Facebook og hjemmeside. 
 

3) Beretning fra Æblefestivalen. 
Kaj Nielsen fremlagde beretning for æblefestivalen. Den mest besøgte nogensinde. Årets banko 
og tombola var meget velbesøgt. Også stor stigning i opbakningen til kagebage-konkurrencen. 
Teendance fyldte også teltet. Økonomien styrket væsentligt. Den levende musik trak dog 
resultatet mod et nulresultat. Der vil blive droslet ned for musikken. I 2020 bliver 
æblefestivalen afholdt 2.-4. oktober. 
 

4) Visioner for det kommende år 
Strategiplanen er fortsat Forums primære pejlemærke. De i beretningen anførte aktiviteter 
videreføres. Der skal fokus på samarbejdet med foreninger, erhverv og institutioner. Der er 
brug for øget samarbejde mellem områdets interessenter. I horisonten har vi Tour de France, 
som kører forbi Gråsten. Et stormøde foreslås for at få ideer på bordet og lagt et fokus sammen 
med lokale aktører. Tour de France er et eksempel på noget vi kan og bør samles om. Christian 
fastslår at effekten skal måles på det netværk der skabes før dagen. Overnatninger skal der 
fokus på.  

Louise Johnsen sidder i "gul by" gruppen i kommunen 

5) Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 

6) Regnskabet enstemmigt vedtaget 
Regnskabet har et lille underskud på 7000, når der korrigeres for disponerede beholdninger til 
bålhytte med videre. 
 

7) Valg til bestyrelse 
Lisbeth Gram, Kaj Nielsen og Karsten Gram var på valg. Lisbeth og Kaj modtog genvalg og blev 
valgt. Kim Agerley blev valgt til bestyrelsen i stedet for Karsten. Forum takker Karsten for sin 
indsats i det forgangne år.  
 

8) Valg 
Kim Hansen genvalgt som revisor.  Jens Peter Thomsen valgt til revisorsuppleant. Bestyrelsen 
foreslår at handelsstandsforeningen finder et af deres bestyrelsesmedlemmer, der kan indgå 
som suppleant. Gunnar Hattesen tog imod invitationen og vender tilbage. 
 

9) Evt. 
Historisk forening foreslår samarbejde omkring genforeningen. I Gråsten er uge 21 
genforeningsuge, hvor der er en række arrangementer i byen.  
 


