Referat fra

HERTUGBYENS UDVIKLINGSFORUMs
generalforsamling
4. oktober 2021 (Corona-udsat fra april 2021)

på A_Café_Downstairs
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad. pkt. 1. Valg af dirigent og referent.
Peter Thomsen blev valgt som dirigent, og Jeanette Myllerup som referent.
Ad. pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
HU har rigtig mange projekter, og Steffan Stuhr fortalte om følgende:
- Kaninsøen og shelter er afsluttet og har fået god respons.
- Lillehavstien er ved at blive lavet og forventes færdig i uge 43.
- Naturfitnesspladsen AktivSpot blev tildelt 100.000 kr. AktivSpot ligger ved den lille
plæne neden for Augustenborg Lægehus. Støder op til Lillehav. Lige nu indhentes tilbud
på redskaber og der regnes på pris for faldunderlag.
- Der kommer fugletårn for enden af Lillehav; forhåbentligt i år.
- Badehusprojektet blev tildelt 250.000 kr. Forventes at løbe op i en lille million. Lige nu
ligger tegningerne hos kommunen, der sætter ingeniører i gang med beregninger.
HU er blevet tildelt driftstilskud på 100.000 pr. år i 4 år. Midlerne skal bruges til at drift
projekter for.
- Havneprojektet er blevet tildelt 250.000 kr. til udarbejdelse af forprojekt.
- Samarbejdet omkring Gangbro ud til Vandskiklubben blev oprindeligt indgået mellem
Vandskiklubben og Augustenborgspejderne, men spejderne har efterfølgende valgt at
træde ud af projektet. HU blev spurgt, om vi ville overtage det køreklare projekt og
sagde ja. Ud over Vandskiklubben valgte HU også at inddrage Ungdomsskolen og de
unge fra Flyverskolen. Projektet forventes påbegyndt i uge 43.

- Sundhedshus. HU ønsker, at der fortsat skal være sundhedstilbud i byen, og der er
positiv dialog med lægen i byens lægehus, Sundhedsdirektøren og Sundhedschefen.
Ad. pkt. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
Poul gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger:
Ad. pkt. 4. Indkomne forslag.
Indkomne forslag: Hundeskov, ridesti og hundetræningsplads. Forudsætning er
naturligvis, at der også findes nogen til at drive sådanne initiativer.
Dertil kommer indkomne forslag fra Idékassen, som HU havde med på
kræmmermarkedet på havnen. Forslagene gennemgås på førstkommende møde.
Ad. pkt. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg:

Birger Larsen (modtager genvalg)
Poul Andersen (modtager genvalg)
Desuden stillede følgende op til bestyrelsen:
Karen Halskov
Louise Søndergaard Sørensen
Bent Vestergaard
Alle fem blev valgt.
Ad. pkt. 6. Valg af revisor.
Hanne Thomsen blev genvalgt.
Ad. pkt. 7. Eventuelt.
Spørgsmål:
Hvordan får man noget at vide om HU-projekterne og arbejdsgrupperne, når man ikke
kan blive medlem.
Svar:
Ønskes der viden om projekterne er man altid velkommen til at kontakte grupperne
(kontaktoplysninger findes i brochuren) eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Viden om,
hvad der foregår i HU og/eller projekterne er som for enhver anden forening, hvor man
er eller ikke er medlem: Kontakt gerne bestyrelsen eller den person, der står som
tovholder. Dette gælder også, hvis man har input, ideer, ønsker en status osv.
Hvad angår medlemmer, så skal det være uforpligtende at bidrage til HU og projekterne.
Mange har ikke tid/ønsker ikke at involvere sig, men vil gerne bidrage med viden, idéer
og anden inspiration. Sådanne bidrag er også velkomne.
Derudover kan der findes oplysninger på HUs facebookside og hjemmeside.
HU forsøger at være så synlige som muligt. HU deltog på kræmmermarkedet på havnen
og stiller også op til valgkampsaftenen i Augustenborghallerne den 25. oktober.

Der tales endvidere om, at HU gerne tager ønsker ind, men det er vigtigt at holde fokus
på, at HU er udsprunget af borgerønskerne. Der er ikke tale om, at bestyrelsen blot skal
lave noget, som den selv finder interessant.
Kommunen har også brug for sparringspartnere, og HU er senest blevet kontaktet vedr.
kommunens boliganalyse. Her er ønsket, at man vil forsøge at sætte tal på, hvor mange
tilflyttere et givent projekt kan give.
Spørgsmål: Hvordan er samarbejdet med andre foreninger – vigtigt, at HU og andre
foreninger står sammen.
Svar: Samarbejdet mellem HU og andre foreninger sker som i enhver anden forening. Vi
samarbejder og kontakter hinanden, når der er noget at samarbejde om. Alle foreninger
har noget, som de er særligt gode til. Hvis vi har et projekt, der kan interessere
idrætslivet, så vil vi naturligt kontakte Midtals Idrætsforening. Har vi noget, der vedrører
bevaring, så kontakter vi naturligvis Bevaringsforeningen. Og måske er projektet he
Spørgsmål: Hvad er realistisk med siloen?
Svar: Siloen er ejet af DLG, og DLG er selvfølgelig også interesseret i at komme ud af det
med en god tone. Der er en god dialog og opbakning fra byrådet til, at havneområdet
skal udvikles. Økonomiudvalget har været på besøg, og det var meget positivt. Vi skal
ikke ligne Sønderborg.
Spørgsmål: HU er blevet kontaktet vedr. syn på strikkefestival i Augustenborg.
Svar: HU er positiv over for idéen og ser det som en god mulighed for at trække
besøgende til Augustenborg. Augustenborghallerne har haft samme tanke og har gode
lokaliteter til workshops, salg, bespisning, udstilling mv. Desuden kunne man også
inddrage Café Downstairs og Augustiana, hvis de ønsker at være med. Den 13. oktober er
der møde på Sønderborghus, hvor Aase Henriksen vil se, hvor stor opbakning der er til et
sådant projekt. Karen Halskov deltager på mødet for HU, og Jeanette Myllerup deltager
for HU og Augustenborghallerne.
Dirigenten takker for god ro og orden, og generalforsamlingen hæves.

--------------------------------Dirigent
Peter Thomsen

--------------------------------Referent
Jeanette Myllerup

