






 



      

 

Formandens skriftlige beretning for 2019 

Bestyrelsen og udvalg 

Vi har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder.  

På disse møder planlægger vi landsbylaugets arrangementer, som afholdes i løbet af året. Der blev 

også brugt tid på at overtale Sønderborg Kommune til at omdanne den nedlagte børnehave til et 

foreningshus. På bestyrelsesmøderne bliver medlemmerne orienteret om de informationer som 

jeg som formand modtager fra kommunen og de andre landsbylaug. 

Generalforsamling den 21’ februar: 

39 medlemmer deltog. Det var det største antal nogensinde. Det var også første gang vi startede 

med fællesspisning, der er måske en sammenhæng? Vi holdt mødet i ”PAK-Huset”, desværre for 

sidste gang. 

Landsbyforum: 

Landsbyforum er laget over landsbylaugene. Her mødes formændene fra de enkelte landsbylaug. 

Jeg har i 2019 deltaget i 4 møder. De foregår på Alsion i Sønderborg. Referaterne fra disse møder 

ligger på kommunens hjemmeside for landdistrikterne; se http://sonderborgkom.dk/ Her kan man 

også se nyheder og andre praktiske oplysninger, som vedrører os i landdistrikterne. 

Nordalsiske Landsbylaug: 

Landsbylaugene fra den gamle Nordborg kommune samles en gang årligt. I år foregik det i Holm 

Forsamlingshus. Der er 13 landsbylaug i denne gruppe. Formanden er Agnes Jensen fra 

Svendstrup.  Agnes er dermed vores repræsentant i udvalget for ”Landdistrikter, Natur og 

Fødevarer”. Jeg er selv suppleant for Agnes. Temaet i år var vores udviklingsplaner. De enkelte 

landsbylaug gennemgik deres planer, og fortalte hvad der er gennemført og hvad der mangler. 

Sabrina deltog sammen med mig. Her påpegede vi vores manglende foreningshus, primært 

overfor de fremmødte byrådspolitikere og medarbejdere fra forvaltningen. 

Foredragsaften den 27’ marts: 

Formanden for Nordborg Handelsstandsforening, Jørgen Bundgaard fortalte om vilkårene for 

butiksdrift i Nordborg. Der er konkurrence fra Sønderborg, nethandel og Flensborg. Han fortalte 

om alle de arrangementer og andre tiltag som kan fastholde kunderne her i vores by.  

Officiel indvielse af Fælleshuset ”Svanen” den 30’ marts 

Nordals Vinterbadere havde arrangeret den officielle indvielse. Charlotte Riis Engelbrecht, 

formand for Landdistrikts Udvalget i Sønderborg Kommune, klippede snoren og holdt 

indvielsestalen. Omkring 75 mennesker deltog på denne festdag. Bagefter var der grillpølser mm. 

De forbedrede omklædningsfaciliteter har betydet at Vinterbaderne har fordoblet deres 

medlemsantal.    
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Forårsrengøring den 6’ april: 

”Forårsrengøring af vejrabatter” er blevet et fast arrangement i landsbylauget. Der var igen god 

opbakning, fantastisk vejr og et hyggeligt grill-arrangement til afslutning. 

Hjertestarter kursus den 28’ april. 

Niels Kristian Kjær afholdt et kursus for os i Flyveklubbens klubhus, ganske vederlagsfrit. 18 

medlemmer deltog og fik sat de basale ting på plads. 

 

Flytræf den 24’ August: 

Igen i år havde Nordals Flyveklub inviteret landsbylaugets medlemmer til en hyggelig dag på 

flyvepladsen. Alle som havde lyst fik en flyvetur og der blev serveret grillpølser, kaffe og kage. 

Vejret var i den grad med os. Sol og vindstille, det kunne ikke være bedre.  

Flyveklubben stillede i udsigt at de ville gentage arrangementer i 2021. 

Sommerfest den 14’ september 

Sommerfesten blev er stor succes. Vi startede i PAK-Haven og kørte på cykel rundt til forskellige 

steder i området hvor der blev afholdt udfordrende konkurrencer. Der var noget både for børn og 

voksne. Om aftenen blev festmiddagen holdt hos Anders og Tove. 

Opstilling af bænk ved stranden i Augustenhof 16’ september 

På årets generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at sætte en bænk op ved stranden ud for 

Augustenhof. Ønsket kom fra Per Nicolaisen, og det blev opfyldt denne dag. 

Vandreskulptur, ”Ugandas Eva”, den 11’ oktober 

Landsbylauget har været så heldige at vi har fået ”Eva” til låns i 2-3 år. Skulpturen blev afsløret i et 

meget kedeligt vejr, med regn og stæk blæst. Alligevel var der mødt en del op, de fleste kom fra 

Kirkeby som havde fået en speciel invitation. På trods af vejret havde vi en god oplevelse.  

Byvandring den 3’ november: 

Jens Ravnsbæk tog os rundt i Nordborg og fortalte om husenes historie. Turen sluttede i 

”Lokalarkivet” hvor vi dels så på samlingen, dels blev indført i arkivets arbejde. Vi så også gamle 

billeder fra Nordborg. En meget spændende eftermiddag som gjorde os alle klogere. 

Julekomsammen den 22’ december: 

Igen var det Tove og Anders som havde lagt hus til dette arrangement. Der blev disket op med 

gløgg og æbleskiver og i år var der en pakkeleg. Desværre kom der ikke så mange, dagen blev 

flyttet en uge med ret kort varsel og kom til at lægge for tæt på juledagene. 

Fælleshuset for Nordals Vinterbadere og Landsbylauget: 

Huset blev færdigt bygget og indviet officielt lørdag den 30’ marts. Der er lavet en skriftlig aftale 

med Nordals Vinterbadere som beskriver brugen af fælleshuset. Efter en navnekonkurrence blev 

huset døbt ”Svanen”. 

Hjertestarter: 

Hjertestarteren, som vi fik doneret fra Linak, blev ophængt på ”Svanen”. Vi har tegnet en 

kaskoforsikring, som løber i 5 år. 

 

  



 

 

PAK-Huset 

Bestyrelsen har i årets løb brugt meget krudt på at få den nedlagte ”Pøl Kultur Børnehave” 

omdannet til et foreningshus. Vi har været til møder med kommunen i Sønderborg, besigtiget 

bygningen sammen med Bjarne Kjær Christensen. Jeg har skrevet til samtlige byrådsmedlemmer. 

De fleste svarede og 3 var meget positive. Vi fik også en flot artikel i ”Jyske Vestkysten”. Desværre 

var dette arbejde som bekendt nyttesløst. Det er ikke alle sager der vindes 

PAK-Haven: 

I årets løb blev haven færdig. Sommeren blev heldigvis ikke så hård ved de nyplantede træer så 

alle overlevede. Nogle af buskene er gået ud, men det vil ikke være det store problem, for der blev 

plantet tæt og rigeligt.  

14 havde meldt sig til på skift at holde opsyn med haven, klippe græskanter, vande og andre 

småopgaver. Stor tak til alle som udførte dette arbejde. 

Vi er nu kommet i den kedelige situation efter børnehaven er nedrevet, at kommunen vil have en 

lejeindtægt af arealet samt at de vil løbe fra den gamle aftale om at de står for græsslåning og 

beskæring af randbeplantning. Vi har indanket disse beslutninger, og sagen om lejen vil blive 

behandlet på et møde i Økonomi udvalget den 28’ februar. Derefter tager vi fat på udfordringen 

med græsslåning. Vi har heldigvis et skriftligt tilsagn om pasning fra ”Ejendomme og Service” det 

vil vi holde kommunen op på selv om grunden nu er overgået til en anden afdeling.    

Blomsterløg: 

I løbet af efteråret har vi sat 4100 blomsterløg rundt omkring langs veje og stier, samt i PAK-

Haven. Løgene har vi fået af Sønderborg kommune. 

Hjemmesiden: 

Hjemmesiden bliver løbende opdateret, og den bliver også besøgt! Således har 60 personer klikket 

ind på siden i denne måned og de har tilsammen set på 450 sider 

 

Augustenhof den 19/2 2020 

 

 


