
 

Referat af 

Generalforsamling i Gråsten Forum 
Onsdag den 27. april kl. 19:00 i mødelokale 1 i Ahlmannsparken 

 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent 

Bendt Olesen valgt til dirigent, Carsten Kock til referent.  

Stemmetællere ikke valgt i første omgang. 

Sang ”Jeg ser de bøgelyse øer” 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Jakob Petersen 

Formand Jakob Petersen fremlagde Gråsten Forums beretning. Beretningen berørte også 

dagsordenens pkt. 4, da en del af Forums aktiviteter er fortløbende og dermed rækker ind i 

det kommende år. Der blev spurgt til bystrategien, som er på vej efter en proces med 

borgerinddragelse. Det står klart, at udfordringen med en lidt død bymidte og den dårlige 

sammenhæng ned til havnen, er stor. Der kom input men problemstillingen er ikke løst i 

strategien. Der blev spurgt til manglen på byggegrunde. Der er nye på vej i 

kommuneplanen. Generalforsamlingen udtrykte forundring over at disse ikke er realiseret. 

Samme undren blev udtrykt omkring erhvervsgrunde og den tomme ”politigrund”.  

 

Forsamlingen takkede formanden for en god beretning. 

 

3. Beretning fra de enkelte nedsatte grupper  
Æblefestival: den 30. september- 2. oktober. Kaj Nielsen orienterede 

Kultur i Gråsten: (tidligere Kulturlandsbyen 6300). Selvstændig forening. Hanne Næsborg  

orienterede. Blandt mange tanker er ønsket om en påskeudstilling i BHJ-Salen, Musik og 

sang, kulturaktiviteter for børn. 

Tour de France: Tour de France den 3. juli. Louise Johnsen orienterede om 

handelsstandsforeningen, idrætsforeninger og Forums tanker om, hvordan vi skaber en 

god ramme for alle gæster. Der er fortsat brug for flere hænder. 

 

4. Visioner for det kommende år  
Gennemgået i forbindelse med beretningen. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

ingen indkomne forslag  

 

6. Regnskab for det forløbne år til godkendelse  
Regnskabet blev gennemgået af Bendt Olesen og godkendt af forsamlingen. 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
     Kim Agerley Thomsen genvalgt 

 Kaj Nielsen genvalgt 

 Som nyt medlem blev valgt Jens Peter Thomsen  

 Som suppleant blev valgt Morten latter (Gråsten Handelsstand) 

 

8. Valg af revisor og suppleant  
Kim Hansen valgt til suppleant, Niels Christian Just valgt til Revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt  
Niels Christian Just rejste sig som formand for Alnor Strandparks brolaug. Fortalte om 

fremskridt i Strandparken og udtrykte stor tak til Forum og Bendt især. 

 

I forbindelse med Bendt Olesens udtræden af Forum, rettedes en særlig og meget stor tak 

til Bendt for hans utrættelige indsats i Forum siden Forums oprettelse. 

 

Sang ”Danmark nu blunder den lyse nat” 


