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Referat 

Gråsten Forums ordinære generalforsamling 2021 
 
 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 
Gunnar Hattesen foreslået og valgt. Carsten Clausen Kock valgt til referent. Dirigent 

konstaterede at indkaldelsen var varslet rettidigt i Gråsten Avis. 

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 
Formand Jakob Petersen aflagde beretning.  

 

Beretning i overskrifter: 

• Den kongelige køkkenhave 

• Ahlmannsparken 1. Etape 

• Ahlmannsparken 2. Etape 

• Alnor strandpark 

• Genforeningsskulpturen 

• Højskolesangbøger doneret til salen 

• Bystrategi på vej 

• Tour De France på vej til Gråsten 

• Byggegrunde mangler, såvel parcelhusgrunde, som erhvervsgrunde. 

• Byforskønnelse med blomster igen i år 

• Åbenthus arrangement i Ahlmannsparken den 29. august 

• Valgmøde med borgmesterkandidater i oktober 

• Æblefestival blev aflyst 

 

 

Der blev spurgt til: 

• Filmprojekt om Paludan Møller. Spændende, men der kan være lang vej endnu.  

• Byggegrunde, 6 grunde på vej ved Egernvej. Man arbejder på yderligere grunde. 

• Blomsterne i gadelygterne blev rost 

 

Beretning taget til efterretning. 

 

3. Beretning fra de enkelte nedsatte grupper. 

• Den årlige Æblefestival er aflyst. Men Æblefestivalen er repræsenteret ved 

Høstmarkedet i Den Kongelige Køkkenhave den 24.-25. september. 

Louise Johnsen spørger til om handelsstandsforeningen kan bidrage i optakten til 

høstmarkedet.  
 

4. Visioner for det kommende år.  
Gråsten Forum arbejder videre med: 

• Liv i kultursalen – der indkaldes til møde med aktører 
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• Ahlmannsparken fase 2. En hal med et motorik-univers. 

• Alnor Strandpark 

• Bystrategi for Gråsten 

• Synliggørelse af kultur- og foreningslivet i Gråstenområdet 

• Byggegrunde 

• Udvikling af æblefestivalen 

• Genoptagelse af Nytårskuren i januar 2022 

 

Der blev spurgt til: 

• Der spørges til drift af Strandparken. Dette er endnu ikke afklaret. 

• Kan foreninger booke og tjene penge i kommunale lokaler?  

Daglige brugere af foreningen betaler ikke leje af lokaler.  

• Er fase 2 alene etablering af en hal?  

Der arbejdes på en helhedsplan for området mellem hal, skole og stadion. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen forslag modtaget 

 

6. Regnskab for det forløbne år 
Gennemgået og godkendt 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
• Jakob Petersen, genvalgt 

• Bendt Olesen, genvalgt 

• Winnie Petersen, genvalgt 

• Carsten Clausen Kock. genvalgt 

• Louise Johnsen valgt ind efter Lisbeth Gram 

• Benny Gisselmann (afløser Jesper Thomsen som repræsentant fra 

Handelsstandsforeningen) 

 

8. Valg af revisor og bestyrelsessuppleant 
• Revisor: Peter Norman, genvalgt 

• Suppleant: Thomas Hallund. 

 

9. Eventuelt 
Der mangler projektorer + lærreder i de nye mødelokaler i Ahlmannsparken. Jakob tager 

kontakt til kommunen, da det var en del af projektet. 

 

 

  


