Halsæsonen er ved at være slut

-som det kan ses ved hallens tøjkasse
Februar 2005
25. årg. nr. 1

FREM

Vi modtager selskaber fra 12 til 80 personer.
Ved festpyntede borde med lys og blomster.
Duge og servietter vælger i selv farverne på.
Vi tilbyder:
Udvidet morgenbord “brunch” pr. person kr. 82,00
Kolde borde fra kr. 98,00 til kr. 168,00 pr. person.
3 retters middage fra kr. 128,00 pr. person.
Kig ind og få en uforbindende snak, om jeres næste fest.
Vi har billeder af selskabborde og de forskellige retter.
Kort sagt vil i selv være gæst, så lad os overtage ansvaret i alle detaljer.

Gl. Færgevej 38, Alnor, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 12 68

www.alnorkro.dk

Benzin, benzin
og atter
billig benzin
Hos OK får du ikke blot billig benzin. Du slipper også for køen
ved kassen, når du skal betale. Tank nemt og hurtigt med Dankort,
kontanter eller et OK Benzinkort.
Tag en bestillingsfolder til et OK Benzinkort ved anlægget eller
kontakt os på enten 80 200 300 eller www.ok.dk
Så får du kort til billig benzin – mere end 495 steder i Danmark.

Gråsten

2

FREM-EGERNSUND
NR. 1-FEBRUAR 2005-25. ÅRG.
BESTYRELSEN
Formand
Sekretær
Kasserer
Bestyrelsen
Badminton
Gymnastik
Fodbold

Thorkild Christiansen
Teddy Petersen
Tove Hansen
Henning Jürgensen
Poul Brock Larsen
kontakt: Ulla Bohsen
Mads Johannsen

74449979
74442343
74442675
74442910
74440332
74440886
74449112

1. suppleant
2. suppleant

Tommy Clausen
Søren B. Petersen

74441974
74441262

Revisor
Revisor

Hans Henrik Mau
Ib Funder-Nielsen

BADMINTON
Formand
Bestyrelsen

FODBOLD
Formand
Bestyrelsen

badminton@egernsund.dk
MJH@danfoss.com

Poul Brock Larsen
Rita Latter
Ann Heuschkel
Tove Froberg Petersen
Sanne Christensen

74440332
74440616
74440921
74442343
74440141

badminton@egernsund.dk
latter@ofir.dk
bjerget-3-ann@mail.tele.dk

Mads Horst Johannsen
Uwe Schmidt
Asmus Carstens
Hans Jørgen Nissen
Peter Sørensen
Leif Lyder Jensen

74449112
74440233
74442225
74449585

MHJ@danfoss.com
uwe@post9.tele.dk
asmusfrem@mail.dk

74442075

lljensen@jensen.mail.dk

KLUBBLAD
Ansvarsh. redaktør Birgit Aupke
74442290
Tryk
Ihle Grafisk Produktion
Egernsund hallen

malthe@dadlnet.dk
mail@teddys-salon.dk
tove@egernsund.dk

frembladet@egernsund.dk

74440017

Find os på www.egernsund.dk · Kontakt FREM på frem@egernsund.dk

NB: Kom med masser af stof, gerne med billeder, til
næste nummer af ”FREM” bladet som
udkommer d. 7. maj 2005
Deadline for stof til næste nummer:
24. april 2005
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C.J. skibs- &
bådebyggeri ApS

Aut. kloakmester
Søren Hansen ApS
Egernsund
24 43 97 62
Vi udfører:
· Kloak TV
·Jord & Beton

· Kloakering
· Belægning
· Snerydning

Se også hjemmesiden: www.soerenhansen.dk

V/ CHRISTIAN JONSSON
HAVNEVEJ 15
6320 EGERNSUND
Tlf. 74 44 09 30
Fax 74 44 09 40

Transport
v/Horst Lorentzen
Skovgade 10 • Egernsund

Tlf. 74 44 23 10
Bil 40 14 80 97
Fax 20 68 23 11

Gråsten Boghandel
Ulsnæscenteret Gråsten
Telefon 74 65 44 22

NYBYGNING
OMBYGNING
REPARATIONER
FLISEARBEJDE

BYGMESTER

Svend Aage Hansen
Egeskovvej 3 · 6310 Broager

74 44 24 61
BILTLF. 40 17 34 61

Vognmand
Peter Christensen & Sønner Aps
Skodsbøl - Tlf. 74 44 16 57
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Vognmandsforretning

ERIK MOLDT
Skodsbøl vej 77- Broager

Tlf. 74 44 16 17

Formanden
FREMs bestyrelsesberetning for 2004
Indledende bemærkninger
Der er nu gået et år siden vi sidst var til generalforsamling i
FREM. Samtidig er det anden gang, jeg har æren af at
aflægge bestyrelsens årlige beretning. Når jeg i den forbindelse fremhæver, at det er "bestyrelsens beretning" og ikke
"formandens beretning", jeg fremlægger, er det, fordi jeg
mener, at det er vigtigt for en sportsklub som FREM, at hele
FREMs hovedbestyrelse står bag beretningen, når denne forelægges for klubbens øverste myndighed, klubbens medlemmer på den årlige ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingsdagen er det tidspunkt på året , hvor vi gør status over året, der gik.
Beretningen vil mest handle om det, der er sket på tværs af Fodboldafdelingen, Badmintonafdelingen og Gymna-stikafdelingen og vil først og fremmest være centreret om økonomien og helheden. På det sportslige område varetager de 3 sportsafdelinger hver for
sig den daglige styring og drift. I FREMs hoved-bestyrelse har vi som hovedopgave at
holde sammen på tingene, koordinere aktiviteterne og sikre opretholdelsen af en sund
økonomi i klubben som helhed.
Hovedbestyrelsen blander sig stort set ikke i sportsafdelingernes måde at gøre tingene
på. Det klarer afdelingsbestyrelserne på en fornuftig måde i det daglige. Idéen er så at
afdelingsformændene på hovedbestyrelsesmøderne giver en kort orientering om, hvad
der foregår i de enkelte afdelinger, hvad man har brug for og hvilke aktiviteter, man har
planer om at gennemføre. I princippet skal afdelingerne leve op til de budgetter, de hver
for sig har udarbejdet og fået godkendt i hovedbe-styrelsen. Væsentlige budgetoverskridelser, større engagementer og nye tiltag skal af hensyn til klubben som helhed accepteres og godkendes af hovedbestyrelsen.
FREMs økonomi
Som det fremgår af regnskabet er er FREMs formue udtrykt ved vores egenkapital i årets
løb blevet reduceret med godt 34.000 kr. Baggrunden herfor er først og fremmest, at vi i
2004 måtte udgiftsfø-re godt 23.000 kr. i forbindelse med slutafregning af ombygningen
af klublokalerne ligesom vi for første gang i mange år måtte se i øjnene, at "Idrætsugen"
gav et underskud på godt 2.000 kr. mod sidste år et overskud på knap 26.000 kr. Over det
seneste par år er FREMs formue således i alt blevet reduceret med 85.000 kr., hvoraf de
godt 56.000 kr. er gået til investeringer i de nye klublokaler på Egernsund gamle Skole.
Hvad angår dækningen af de omkostninger, der over toårs perioden har været forbundet
med ombygningen af klublokalerne, forsøgte vi også i 2004 at få et hjælpende tilskud fra
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ANDELSSELSKABET

EGERNSUND VANDVÆRK

Måske skal din vandmåler skiftes nu ???
I 2003 fik vi skiftet og kontrolleret 100 vandmålere iht. gældende lovgivning. Bestyrelsen har besluttet at udskifte yderligere 350 vandmålere i
2004 samt 350 vandmålere i 2005.
Vandværket har sendt et brev direkte til de andelshavere som skal have
skiftet måleren i år. Udskiftning af måleren skal være sket inden august
2005. Vi gør opmærksom på at vandværket betaler alle omkostninger til
vandmåler og VVS-installatøren, og af brevet fremgår det, hvordan du skal
forholde dig. Såfremt du ønsker flere oplysninger kan du kigge på vores
hjemmeside:
www.egernsundvand.dk – klik på menuen "Målerudskiftning".
HUSK - vi afholder generalforsamling i Egernsundhallens Cafeteria,
onsdag den 16. marts 2005 kl. 19:00
Såfremt du ønsker flere oplysninger, kan du altid kigge nærmere på
www.egernsundvand.dk

KNALDHAMRENDE GOD BUFFET / PRIS
Dampet kold laks: anrettes på fad, garneres med hummerdressing og
pyntes med rejer, caviar og citron samt hjemmebagt flutes.

Stegbuffet: med 3 slags kød specialkrydret skinke helsteges som vildsvin, orangemarineret kalkunbryst og helstegt oksefilet med bordelaisesauce samt flødeporrekartofler.

Salatbar: med 6 slags tilbehør, 2 slags dressing og flutes.

9950
00
PR. KUVERT KUN KR. 15

PRIS FOR DET HELE KR.

Dessertbuffet: Ostelagkage med syltede kirsebær eller æbletærte
med creme fraice

Vi leverer over alt uden beregning blot de leverer
emballagen tilbage til os.
Ring nu på tlf. 74 65 92 06 først til mølle, først
malet sådan!

Kolding tlf. 75 52 65 52 - Haderslev/Vojens tlf. 74 52 80 52.
Vi leverer over alt til forsamlingshuse, festlokaler, kroer,
haller og hjemme hos dig.
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Kværsgade 9-11
6300 Gråsten
Fax 74 65 95 59
www.kvaers-kro.dk

Broager Kommune. Med vore egne investeringer har vi efterhånden forøget værdien af
Broager Kommunes ejendom med mere end 100.000 kr. Alligevel måtte vi konstatere at
vores tilskudsansøgning af Broager Kommune også i 2004 gav et skuffende afslag.
Tilgang af medlemmer i 2004
Som det fremgår af efterfølgende oversigt over FREMs medlemsudvikling igennem årene, har vi på det seneste oplevet en støt og rolig medlemstilgang blandt de aktive.
Antal medlemmer
Passive medlemmer
Badmintonspillere over 25 år
Badmintonspillere under 25 år
Gymnaster
Fodboldspillere over 25 år
Fodboldspillere under 25 år
I alt

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

311
82
47
34
42
106
622

310
78
51
45
26
101
611

318
86
55
23
26
91
599

321
86
81

323
99
67

325
84
50

311
80
59

305
95
60

39
78
605

41
90
620

45
100
604

39
137
626

59
137
656

På den anden side ser det ud til, at antallet af passive medlemmer efter i flere år at
have været be-skedent faldende nu tilsyneladende bliver liggende på et stabilt niveau.
Sidstnævnte udvikling gen-spejler givetvis, at Egernsund befolkningsantalsmæssigt er
stagnerende.
Behov for styrkelse af FREMs
organisation
Der har i bestyrelsen været en drøftelse af, hvordan vi styrker samarbejdet internt i
FREM, herunder ikke mindst samarbejdet mellem FREMs hovedbestyrelse og fodboldbestyrelsen, badmintonbesty-relsen og gymnastikafdelingen.
Vi er af den opfattelse, at en af måderne at styrke samarbejdet på, er ved at øge og forbedre kommunikationen de respektive bestyrelser og afdelinger imellem. Her ud over
mener vi, at det ville være en god idé om FREMs formand fremover bliver inviteret
med til fodboldafdelingens og badmintonafdelingens bestyrelsesmøder, ligesom vi
mener, at fodboldformanden, badminton-formanden og en eventuelt nyudnævnt
"gymnastikformand" bør gøres ansvarlig for, at der i organisationen kommunikeres
begge veje dvs. fra hovedbestyrelsen til afdelingsbestyrelserne og fra afdelingsbestyrelserne til hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen anbefaler endvidere, at dens mødefrekvens fremover øges fra de
nuværende 4 bestyrelsesmøder pr. år til 6-8 bestyrelsesmøder pr. år. Hensigten hermed er at forbedre kommu-nikationen i hele FREMs organisation og gøre de enkelte
møder og mødedagsordener kortere.
Klublokaler fungerer efter hensigten
I mere end et år har vi nu haft glæde af de nye klublokaler. Lokalerne har fungeret helt
efter hen-sigten set i relation til vores medlemmer og som tiden er gået er der flere og
flere af Egernsunds mange andre kulturelle foreninger, der låner lokalerne til deres
forskellige klubarrangementer.
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Sparekassen Gråsten
- fordi vi kender dig!
Ulsnæscentret · 6300 Gråsten · Tlf.: 74 44 26 08
www.broagersparekasse.dk

Bygma

Hermann Johannsens eftf.

Jan Teichert ApS
Murer- og aut. Kloakmester
Mejerivej 9 . 6310 Broager
Telefon 74 44 13 48 . Mobil 51 21 42 51

Gråsten Trælasthandel
Ulsnæsvej 20-22 . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 11 . Fax 74 65 10 40

Æ Træfpunkt
v/Arno Bentzen
Egernsund · Tlf. 74 44 02 98
Åbent alle dage fra 12.00 - 21.00
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Ramsherred 3 - 6310 Broager - Tlf. 74 44 12 86

Et kik ned over opslagstavlens forudbestillinger her umiddelbart efter årsskiftet viser
således at klublokalerne i øjeblikket ud over til FREM-arrangementer også er booked
ud til Tennisklubben, Egernsund Borgerforening og Egernsund Socialdemokratiske
Forening….
Inden for den allernærmeste fremtid håber vi på at indgå aftale med en fremtidig daglig bestyrer til varetagelse af udlåns- og cafeteriaaktiviteterne i klublokalerne. Sammen med den pågældende bestyrer vil vi udarbejde lokaleudlåns-, cafeteriasalgs- og
ordensreglement, der fremover skal gælde for lokalerne.
Behov for folkelig opbakning bag FREM
Som sportsklub er vi i FREM utrolig afhængig af, at vi fungerer godt sammen med
det samfund, vi er en aktiv del af. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi i det daglige har
en række gode og sunde sports-aktiviteter og et attraktivt klubmiljø at byde på i vores
frivillige arbejde for byen og at indsatsen accepteres af Egernsunds borgere.
At den lokale opbakning bag FREM også har været stor i 2004, fremgår ikke mindst
af kontoen "indtægter fra passive medlemmer". Takket være Günther Carstens dygtige
indsats i årets løb har Egernsunds borgere bakket os op med ikke mindre end ca.
14.000 kr.
På sponsorsiden har vi ikke gennemført nogen form for særlige kampagner igennem
2004, idet vi ikke har haft arrangementer, vi kunne koble sådanne kampagner op
omkring. Også i 2004 har vi fået god støtte fra Egernsund og omegns erhvervsvirksomheder, idet disse har været flittige annoncører i vores klubblad ligesom de har
været storforbrugere af vore reklameskilte i Egernsund-hallen og på sportsbanerne i
øvrigt.
Sportens Venner har i mange år ydet os et stabilt tilskud til den daglige drift. I 2004
beløb dette tilskud sig til i alt godt 7.000 eller knap 3.000 kr. mindre end i 2003.Det er
penge, som vi i mange år har synes, at vi er kommet relativt "nemt" til, idet det tidligere ikke har været vanskeligt for os at stille med det ønskede antal frivillige medhjælpere til lottospillene. På det seneste har sidstnævnte situation dog ændret sig. Det
har nemlig vist sig vanskeligt at finde frem til personer, der vil forpligte sig til medhjælperjobbet med givne tidsmellemrum ligesom det har vist sig vanskeligt at finde
FREM-medlemmer, der efter foreningens ønske vil indgå i Sportens Venners bestyrelse.
Som tidlige nævnt måtte vi for første gang i mange år se i øjnene, at årets "Idrætsuge
2004" endte ud med at give underskud. Selv om underskuddet var beskedent – på i alt
ca. 2000 kr. – var dette lidt af en streg i regningen for os, da Idrætsugen plejer at indtjene et overskud til FREMs drift på over 25.000 kr.
I såvel hovedbestyrelsen som Idrætsuge-udvalget har vi forsøgt at evaluere, hvorfor
det økonomisk gik så galt og hvad vi kan gøre for at sikre, at vi ikke havner i samme
situation igen. Et i efteråret nedsat Idrætsuge-udvalg bestående af Teddy Petersen,
Helle Andersen, Rita Latter, Flemming Allerup og Andreas Aupke er allerede gået i
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www.estate-maeglerne.dk

MALING
køber man med fordel hos:

Andre har valgt
at være de største

..

Flugger farver
Malermester
Orla Blaske Nielsen
Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten
Telefon 74 65 02 42

IHLE

Vi har valgt
at være de
bedste...

grafisk produktion
Storegade 23, Broager

Tlf. 74 44 11 00

Kjeld Faaborg
Sundsnæs 19, Ulsnæscentret
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 09 33
6300@estate-maeglerne.dk

Broager
Storegade 7
74 44 16 98

Sønderborg
Møllebakken 7
74 42 65 75

HALLENS
CAFETERIA
v/Karin & Niels
Åben hverdag 18.30 - 23.00

Tlf. 74 44 00 17
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gang med planlægningen af "Idrætsuge 2005" på baggrund af de erfaringer, vi gjorde
sidste år.
Klubbladet får ny "redakteur"
Helmut gjorde i 2004 alvor af sin i de seneste år flere gange fremsatte trussel om at
ville forlade jobbet som "redakteur" af vores højt estimerede klubblad. Heldigvis har
vi nu fundet en fuldt kvalificeret efterfølger for Helmut, og det er med stor glæde, jeg
her i aften kan fortælle, at Birgit Aupke har påtaget sit det pågældende job.
Jeg synes vi alle skal hilse Birgit velkommen! Vi glæder os meget til samarbejdet Birgit.
Kommunal støtte i 2005
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at FREMs økonomi igennem de seneste år i
stadig stigende grad er blevet afhængig af velvillig støtte fra vore kommunale myndigheder. Derfor kan vi i år glæde os over, at de tilskud vi har modtaget fra Broager
Kommune i 2004 er blevet forhøjet.
Over den såkaldte "Broager Ordning" har vi således i 2004 modtaget et driftstilskud
på 129,50 kr. pr. aktiv sportsudøver under 25 år. Da FREM i 2004 er blevet ansat til at
have 295 sådanne aktive medlemmer, har vi under "Broager Ordningen" modtaget
ikke mindre end 38.000 kr. Til gengæld har vi, ligesom i 2003 måttet betale 17.240 kr.
for leje af Sportspladsen, Egernsund Hallen og Gymnastiksalen.
Sammenhold og samarbejde er nøglen til fremtiden
Som det er fremgået af de sidste numre af FREM-klubbladet, har vi i FREMs bestyrelse længe drøftet, hvad vi i FREM kan gøre for at styrke sammenholdet og fællesskabet i Egernsund by.
For brug for samarbejde bliver der. Om 2 år vil vi være en del af Sønderborg-områdets
storkom-mune med den konsekvens, at behovet for, at vi står sammen om vore fælles
værdier og det fællesskab, vi har i Egernsund, bliver endnu større.
Når vi bliver en del af Sønderborg storkommune vil sammenhold og fællesskab være
styrke. Erfaringen viser nemlig, at hvis såvel vi Egernsundere som vore lokale kulturelle foreninger står sammen omkring vores by, vil vi have langt bedre muligheder for
at sikre Egernsund en plads på landkortet og blive tilgodeset af de lokalpolitikere, der
kommer til at "regere" os i den fremtidige storkommune.
Set i relation til fremtiden er det utroligt vigtigt, at alle vi kulturelle foreninger i
Egernsund dvs. Egernsund Frivillige Brandværn, Egernsund Husmoderforening,
Egernsund Pensionistforening, Ældresagen, Håndboldklubben af 1971, DUI Leg og
Virke, Åben Skole, Egernsund Tennisklub, Egernsund Borgerforening og FREM
Egernsund står sammen og hjælper hinanden til "at vi i Egernsund kommer på forkant
med udviklingen". Som Egernsundere har vi alle et ansvar for, at vi også i fremtiden
gør vort til at sikre, at Egernsund er et godt sted for vore børn og unge at vokse op og
et godt sted at bo.
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Lad os stå sammen og påbegynde konstruktive diskussioner med hinanden om, hvordan vi kommer videre, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe og støtte hinanden på
tværs af, hvor vi bor i Egernsund og på tværs af aldersgrupper, fritidsinteresser og foreningsmæssige tilknytningsforhold. Der bliver der behov for i årene, der kommer.
Tak for indsatsen i det forløbne år
Afslutningsvis vil jeg gerne have lov til at takke alle klubbens medlemmer, trænere,
frivillige lede-re, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer for
indsatsen i det forløbne år.
En speciel tak skal lyde til Helmut, der efter ikke mindre end 15 år på posten, som
kreativ "redak-teur" af vores udadvendte flagskib "FREM-klubbladet" har valgt at
trække sig. Ikke mindst på grund af din store og mangeårige indsats, Helmut har vi i
dag et klubblad, som vi kan være rigtig stolte af. Efter sigende læses det i Egernsund
og omegn endnu mere intenst end Jydske Vestkysten og Gråsten og Omegns Folkeblad.
Endvidere vil vi gerne takke Leif Lyder for den store indsats han har gjort for fodboldafdelingen og i Hovedbestyrelsen igennem de senere år. Vi er meget kede af, at
Leif har valgt at trække sig fra formandsposten nu hvor fodboldafdelingen – ikke
mindst på grund af Leif - er inde i en rigtig god gænge.
2004 blev et rigtigt godt år i FREM. Vi må hjælpe hinanden med at sikre, at 2005 bliver endnu bedre.
På bestyrelsens vegne
Thorkild Kristiansen
19. januar 2005

FREM
Günther Carstens på vej rundt
I mange år har vi i FREM været meget glade for den opbakning, vi har fået fra Egernsunds borgere i forbindelse den årlige tegning af passive klubmedlemskaber. Tiden er
nu inde til at gennemføre en ny indsamlingsrunde og Günter vil inden for de kommende uger besøge samtlige husstande i Egernsund med henblik på at tegne nye medlemskaber for 2005. Tag godt imod Günther. Så støtter du FREMs muligheder for at gøre
endnu mere for fællesskabet i Egernsund i almindelighed og for vore børn og unge i
særdeleshed.
Med venlig hilsen
Thorkild
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FREM
Klublokaler til udlåns
I mange år havde vi i Egernsund Færgekroen, som stedet hvor vi kunne afholde klubog foreningsarrangementer. Nu, hvor vi ikke har Færgekroen mere, er alle Egernsunds
kultu-relle foreninger velkomne til at låne FREMs klublokaler på Egernsund gamle
Skole til afholdelse af dags- og aftenarrangementer.
Henvend dig blot til Asmus Carstens på tlf. 74 44 22 25, hvis din forening har behov
for at låne lokalerne. Vi booker efter "først til mølle princippet". Bookingkalenderen
hænger i entreen til klublokalerne.
Med venlig hilsen
Thorkild

FREM-klubbladet har behov
for læsestof
Vores nye "Redakteur", Birgit Aupke, har bedet mig meddele, at vi i FREMs redaktion har behov for alt sports- og Egernsundrelevant information til publikation i vores
blad. Ligger du derfor ind med tekst- og billedmateriale, som du mener er af interesse
for Egernsunds borgere, er du velkommen til at indsende det i "Word"/digitalt format
til Birgit med henblik på publikation. E-mail adressen er Frembladet@egernsund.dk.
Med venlig hilsen
Thorkild

Tove har rundet de seksti
På vegne af alle FREMer vil hovedbestyrelsen, bestyrelsen for fodboldafdelingen, bestyrelsen for badmintonafdelingen og gymnastikafdelingen med disse linier
ønske Tove Hansen, vores dygtige og altid påpasselige
kasserer hjertelig tillykke med den allerede afholdte
runde fødselsdag. Vi er meget glade for det store arbejde, som Tove gennem årene har udført for FREM. Selv
om hun nu også er trådt ind i de voksnes rækker, håber
vi Tove vil arbejde for FREM i mange år endnu. Med
Tove som kasserer ved vi nemlig, at FREMs pengekasse er i trygge hænder Endnu engang: "Du ønskes et
kæmpestort tillykke med de "60", Tove!"
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Byfest 2005

Egernsund Byfest
19. – 22. maj 2005
Sæt kryds i kalenderen allerede nu
Det er med største fornøjelse vi igen i år
byder velkommen til fest på sportspladsen. Den opmærksomme læser har sikkert allerede bemærket, at festelighederne har taget navneforandring fra
”Idrætsugen” til ”Egernsund byfest”. En
anden forandring er, at det nu ikke kun
primært er Egernsund Frem, der står som
arrangører: HK71, Egernsund Frivillige
Brandværn, Egernsund Skoles SFO og
muligvis tennisklubben har også tilbudt
at være en del af det. En god begyndelse
på en fremtid, hvor det kan blive muligt
for endnu flere – hvis ikke alle foreninger og institutioner i Egernsund - at deltage i planlægningen og afviklingen af
Byfesten.
Konceptet vil ikke være stort anderledes
end vi kender det – dejligt genkendeligt
med mange af de gode ting fra de gode
fester, der også før i tiden har været. Vi
Netbank

www.danskebank.dk
Tænk på penge
når det passer dig...

har inviteret et tivoli, der bliver fest både
fredag og lørdag, og der vil komme
arrangementer for både store og små –
børn og voksne.
I flæng kan nævnes technofest for de
unge, skattejagt for de yngre, sandslots
bygge konkurrence, skumbad fra Brandværnet, cykelringridning, rock i teltet,
børne kræmmer marked og meget meget
mere. De endelige planer vil blive præsenteret i det fremblad, der udkommer i
begyndelsen af maj.
Som man også kan se er tidspunktet er
rykket tilbage til maj, idet vi fra flere
meget pålidelige kilder er blevet informeret om, at det er her, sønderjyderne har
den største energi! Og energi er der brug
for.
Vi vil gerne opfordre alle, der har gode
ideer eller kommentarer til fest komiteen
at komme med dem, mens vi er i planlægningsfasen. Henvendelser kan ske til
Teddy på 7444 2343 eller Helle på 74 44
04 60.
Med ønsket om at se rigtig mange Egernsund borgere til ”Egernsund Byfest
2005” ønsker vi Jer alle et rigtig godt
forår.
Venlig hilsen
Festkomiteen
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EGERNSUND
TENNISKLUB
afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 8. MARTS 2005 KL. 19.00
I KLUBLOKALET PÅ DEN GL. SKOLE
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af rettidigt indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
7. Valg af revisor og 1 supplean
8. Eventuelt

Ad. pkt. 4)

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

På gensyn d. 8. marts
Bestyrelsen
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Fodbold
FREM EGERNSUND’s fodboldafdeling

Generalforsamling 2005
Ca. 15 personer var mødt op til fodboldafdelingens generalforsamling
Valg af dirigent/ordstyrer
Bestyrelsen foreslog Asmus Carstens.
AC blev valgt som dirigent. AC bød forsamlingen velkommen og forelagde
dagsorden. På dagsorden stod formandens beretning.
Formandens beretning
Indledning:
At drive en fodboldklub kan i lang
udstrækning sammenlignes med en virksomhed – bestyrelsen er valgt af medlemmerne for at varetage medlemmernes
interesser. I FREM Egernsund har det
betydet, at sikre en god og driftig fodboldklub i byen, hvilket også har præget
årets aktiviteter.
I fodboldafdelingen har vi i 2004 haft
følgende aktiviteter ud over vores ”normale”:
• Etableret veteranfoldbold i klubben
• Udarbejdet en formålsbeskrivelse for
fodboldafdelingen i FREM
• Udarbejdet forslag til fælles sponsor
struktur i FREM
• Skrevet FREM’s historie til Jysk Fodboldhistorie
• Udarbejdet forslag til ny organisationsstruktur i FREM
• Solgt 54 personlige klubtrøjer
• Afholdt fodboldgolf under Idrætsugen
• Endegyldigt trådt ud af samarbejdet
med BUI
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• Udarbejdet ansættelseskontrakter for
trænere og hjælpetrænere
• Afholdt lottospil op til Jul
• Indgået sponsoraftale med Broager
Spare & Lånekasse for Senior 2005
Disse punkter vil jeg komme tilbage til
senere i beretningen.
Det totale antal af medlemmer i 2004
blev på 144, hvilket betød at vi været i
stand til at fastholde den kraftige vækst
fra 2003, hvilket ses
af nedenstående grafiske fremstilling:
Dette niveau satser vi på at bevare i
2005, selvom vi ved at der er udfordringer heri. Det skyldes
• at vi efter al sandsynlighed mister vort
lilleput pige hold, idet 4-5 spillere har
meddelt os at de spiller i BUI i næste
sæson, og derefter vil der ikke være
spillere til et hold. En meget uheldig
situation for dem som står tilbage.
• vi har 12 spillere som rykker op som
Juniorer, hvilke vi vil gøre hvad vi kan
for at beholde.
Til gengæld håber vi på at få lidt flere
spillere i alderen over 20 år, da vi nu
trækker seniorfodbolden tilbage til
Egernsund. Omkostningerne ved at drive
BUI/FREM samarbejdet har været høje,
og vi må konstatere at resultatfodbold
ikke er for en klub som FREM Egernsund.

Fodbold
Vi valgte derfor i løbet af 2004 at opsige
samarbejdet med BUI, for selv at tage
hånd om medlems- og resultat-udviklingen. Det betyder at vi skifter strategi på
seniorområdet, således at det sociale prioriteres frem for resultater i de kommende år. Vi håber at vi får spillere nok til at
kunne efteranmelde endnu 1 seniorhold ,
et serie 6 hold.

I 2005 vil bestyrelsen sammen med
trænere og holdledere fortsætte arbejdet
med at færdiggøre formålsbeskrivelsen
for fodboldafdelingen i FREM Egernsund. Dette er et stort arbejde som har til
formål at beskrive fodbolduddannelsen
samt procedurer i klubben.

I min beretning sidste år nævnte jeg at
bestyrelsen ville arbejde på at etablere
veteranfodbold i 2004, og så er det jo
dejligt at kunne stå her i dag og fortælle
at det er lykkedes. Vi har fået en god
veteran afdeling op at stå.

Det gælder også ansættelseskontrakter,
som det gennem 2004 har vist sig at
være nødvendigt at indføre i klubben.
Som en del af denne kontrakt, vil Klubben i 2005 indføre kontrol af ansatte
trænere i Det Centrale Kriminalregister,
det som registrerer seksuelle krænkelser
af mindreårige børn.

I løbet af året er FREM Egernsund’s
historie fra 1948 og frem til i dag blevet
beskrevet og fodboldklubbens historie er
lagt ind på Jysk Fodboldhistorie, som
kan læses på adressen : http://www.jyskf o d b o l d h i s t o r i e . d k / k l u b. a s p ? k l u bnr=604150
Senere på året vil klubben modtage en
bog omhandlende alle klubber i Jylland
herunder også FREM Egernsund.

For at realisere ændringen fra en resultatklub til en socialklub, har FREM brug
for en ”cafeteriabestyrer”. Det er en
opgave som hele 2004 har lagt i Hovedbestyrelsen bad om indflydelse på ansættelsesforhold. Fodboldafdelingen har nu
fundet endnu en ny person, som vi selv
aftaler med! Vi har brug for det, for at
styrke det sociale arbejde. Det bliver en
opgave for 2005.

Resultaterne fra 2004 og lidt om 2005:
Hold
Serie 3
Serie 5
Serie 6
Veteraner
OldBoys
Junior 7mands

Klub
BUI/FREM
BUI/FREM
BUI/FREM
FREM
FREM
FREM

Drenge 11mands

FREM

Placering
11
3
7
12
3

Kommentarer
Nedrykning til Serie 4
I alt 5 point fra oprykning til Serie 4
Udmeldt af turneringen
Det lykkedes at vinde 5 kampe
Igen en flot præsentation af OldBoys!
Junior-holdet blev ikke meldt til efterårsturneringen pga efterskole
3/4 Drengeholdet spillede en flot sæson
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Lilleput drenge
11mands

FREM

1/2 Lilleput drenge var kun 1 point fra at
have vundet rækken og dermed skullet
spille om Jysk Mesterskab.

Lilleput piger
7mands

FREM

Miniput

FREM

Micro 96

FREM

Micro 97

FREM

1/4 Et flot år for Lilleput piger. Foråret blev
spillet i B-rækken med oprykning til Arækken og så endda nr. 4!
2/6 Miniputholdet spillede også en flot
sæson!
2 Micro96 var kun 1 point fra at have
vundet rækken
8 Det lykkedes at vinde 2 kampe

Rent sportsligt blev året 2004 et tilfredsstillende år.
Senior:
Vores fælles Serie 3 hold med BUI rykkede ned i Serie 4, selvom forventningerne i begyndelsen af sæsonen var store. I
Juni måned måtte vi sige farvel til Søren
Østerbye og vi fik en aftale med Flemming Smidemand sæsonen ud. Holdleder
Tommy Clausen følger med til Egernsund som holdleder for FREM’s egen
Serie 5 hold.
Serie 5 holdet havde en god sæson sammen med Mogens Mau som træner, og
Mogens overtager træningen af Seniorfodbolden i Egernsund.
Veteraner:
Vi har fået etableret et hold som fungerer
godt sammen med Bjarne og Uwe, også
selvom det ikke har givet de mange
sportslige resultater. Men 3. halvleg er
vist vigtigere end de 2 første.
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Oldboys:
Vi er glade for at Finn Drejer og Bent
Lempke fortsætter i 2005. De er altid god
for en god sæson.
Junior:
Juniorerne blev trænet af Jimmy Thomsen, men for 2005 er det endnu ikke afklret hvem der tager dette hold.
Drenge:
Drengeafdelingen kørte godt i 2004,
under Hans Jørgen Paulsen og Sven Erik
Hansens ledelse. Asmus Carstens og
Hans Jørgen Nissen overtager dette 11mandshold i 2005, hvilket vi ser frem til.
Lilleput Drenge:
Lilleputterne havde en fantastisk sæson,
med Asmus Carstens og Lejf Christensen
som trænere. I 2005 overtager Flemming
Allerup og Robert Oldager dette 11
mands hold.
Lilleput Piger:
Pigerne skiftede det sociale ud med

Fodbold
resultaterne i 2004, og havde en meget
flot sæson sammen med Jan Petersen og
Pia Lund som trænere. De vandt B-rækken og rykkede op i A-rækken hvor de
blev nr. 4. Efter al sandsynlighed ser det
ud til at vi mister dette lilleput pige hold i
2005, idet 4-5 spillere har meddelt os at
de spiller i BUI i næste sæson, og derefter vil der ikke være spillere nok til et
hold. En meget uheldig situation for
klubben og for dem som står tilbage.
Miniput:
Miniputterne spillede en flot sæson med
Tommy Justensen og Robert Oldager
som trænere. Til dette hold mangler vi
fortsat trænere i 2005.
Miniput Piger:
De havde også en god sæson med Ulla
Larsen og Birgit Aupke som trænere i
2004. Birgit Aupke fortsætter med disse
piger i 2005.
Microput:
I Microput har vi haft 2 hold tilmeldt,
Microput 96 og Microput 97. De blev
trænet af Helle Justesen og havde en god
sæson. I 2005 overtager Gert Schumann
denne årgang.
Poder:
Vi har ligeledes haft et hold Poder som er
fra 1998 og yngre. Disse har ikke været
tilmeldt turneringen men har spillet
diverse stævner med gode resultater. De
er blevet trænet af Lotte Christensen og
Gert Schumann. Lotte fortsætter med
dette hold i 2005.
Til slut vil jeg gerne takke alle trænere og
holdledere for en god sæson, og pøj-pøj

til den nye sæson.
Ændringer i bestyrelsen:
På sidste års generalforsamling blev
Flemming Lund valgt ind i bestyrelsen. I
slutningen af september modtog jeg en
opsigelse fra Ungdomsformand Flemming Lund, som ikke længere ønskede at
fortsætte arbejdet i FREM Egernsund.
Det skyldtes at han følte sig for involveret i problematikken omkring at en del af
vore lilleput pige spillere ville fortsætte i
BUI. Der skal lyde en stor tak til Flemming for det arbejde som han gennemførte for FREM, og vi skal i aften have valgt
en afløser.
I aften skal vi også have valgt en ny fodboldformand. Fodboldformanden er valgt
på Generalforsamlingen, og det betyder
at jeg træder tilbage som formand i aften.
Nå men hvorfor sige stop i utide? Det
skyldes at der igennem det seneste år har
været adskillige episoder med Hovedbestyrelsens involvering, hvor jeg har
ønsket handling og forandring.
Dette er ikke blevet taget positivt af
Hovedbestyrelsen, og senest har der
været episoder som er så langt fra mine
ledelsesprincipper, at jeg simpelt hen
ikke har kunnet accepterer dette. Her er
nogle eksempler:
1. Efter mundtlig aftale med Kommunen
blev flere ansøgninger om tilskud til
klublokalerne fremsendt til Kommunen, men vi har aldrig modtaget skriftlige afslag herpå. Efter henvendelse til
Hovedformanden så fik jeg mundligt
at vide at disse tilskud var strøget af
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budgettet, og det kunne ikke nytte
noget at følge op derpå. Min mening
var en anden, men blev bedt om at lade
være.
2. Jeg foreslog at sponsorarbejdet blev
centraliseret i FREM, for at badminton
og fodbold ikke opsøgte de samme
sponsorer med dages mellemrum. Der
blev lavet en pæn liste uden at den har
været anvendt senere. For at få dette til
at virke skulle fodboldafdelingens
sponsoransvarlige flyttes til Hovedbestyrelsen, men han sidder stadigvæk i
fodboldafdelingen. Der er ingenting
sket.
3. Fodboldafdelingen har afleveret et forslag til strukturændringer i FREM, idet
jeg har følt at strukturen for tung og
utidssvarende. Dette blev fremlagt på
et bestyrelsesmøde som Hovedformandens værk og prompte stemt ned i
Hovedbestyrelsen.
5. Senere er jeg blevet kontaktet af
Hovedformanden flere gange for at jeg
skulle trække forslaget tilbage, hvilket
jeg selvfølgelig ikke ville, for jeg
mener at det er det rigtige. Der er alt
for mange personer uden egentlig
medlemsrepræsentation i bestyrelsen,
hvilket gør afstemninger i Bestyrelsen
udemokratiske set med medlemsøjne.
Til jeres orientering har BNS lige netop i denne måned foretaget denne
ændring - hvad jeg foreslog sidste år i
Februar.
4. Jeg er fortaler for et større samarbejde
på tværs imellem idrætsklubberne i
Egernsund, for vi er et lille samfund og
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kunne lige så godt udnytte vore fælles
ressourcer bedst muligt. Det synes
Hovedformanden er en god ide, så han
beder om navne på personer som er
positive for sådanne tanker, så han kan
ringe til dem. Det får han, men i stedet
for at ringe skriver han til disse personer, og som en af dem har sagt til mig:
Det vil jeg da ikke svare på, hvis han
ikke engang kan kontakte mig personligt. Ellers er de positive, men der sker
ikke noget.
5. På vej hjem fra en forretningsrejse til
Frankrig, skriver jeg et indlæg til klubbladet, som jeg tilfældigvis kopierer
Hovedformanden på. Dagen efter ringes jeg op med besked om jeg ikke kan
skrive dette indlæg, for en opfordring
til samarbejde i Egernsund skal skrives
af Hovedformanden. Det er jeg uenig i
og beder Hovedformanden om at skrive et indlæg der støtter op om mit indlæg. Efter en længere e-mail korrespondance bringes mit indlæg i Klubbladet med Hovedformandens navn
nedenunder.
6. Jeg kontaktes af Hovedformanden
omkring honorering af ildsjæle af Broager Kommune, som foreslår en aktiv
person i Egernsund, men jeg er uenig,
idet så er der også mange andre, der
skal honoreres. Dage efter læser jeg i
avisen at den pågældende er blevet
honoreret, men hvad værre er, at jeg
senere taler med vores Badmintonformand, og på forespørgsel om honoreringen får jeg at vide at Hovedformanden har ”solgt” ideen ved at sige at alle
bakkede op om kandidaturet.
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7. Jeg meddeler Hovedbestyrelsen at jeg
trækker mig fra hovedbestyrelsesarbejdet da jeg føler at jeg spilder min tid. I
fodboldbestyrelsen vælger vi Asmus
som afløser. Svaret kommer prompte
via to Hovedbestyrelsesreferater, med
følgende udsagn:

3 år siden var den solgt til Broager,
men i dag fremstår fodboldafdelingen
igen som FREM’s vigtigste aktiv. Hvis
medlemsflugten fra 1999-2000 havde
fortsat i samme tempo ville der i dag
havde været 40 medlemmer i fodboldafdelingen.

5. ”Ifølge vedtægterne er formændene i
de respektive afdelingsbestyrelser forpligtede til at være medlemmer af
hovedbestyrelsen. Der var bred tilslutning til opretholdelse af dette fundamentale princip i Frems vedtægter.

5. Det er der aldrig nogen der har sagt så
meget som tak for, og i dag tager jeg
alle tæv fra FREM’s Hovedbestyrelse.
Jeg vil derfor ønske FREM’s hovedbestyrelse alt mulig held og lykke, og
med min afgang håber jeg at I får ro
nu. Og til alle jer medlemmer kan jeg
kun sige: Jeg er ked af det på Jeres
vegne, jeg har gjort hvad jeg kunne min tid og personlige ære rækker ikke
til mere. Fremover vil jeg hellige mig
andre ting.

5. Jeg vil her gøre opmærksom på at dette er ukorrekt, idet der i vedtægterne
står følgende: ”De idrætsgrene der dyrkes i FREM, udvælger selv inden
generalforsamlingen den person der
skal indtræde i Bestyrelsen”. Der er
med andre ord ingen krav til at det skal
være fodboldformanden.
5. I hele min formandsperiode har jeg
altid har haft fokus på medlemmerne
og sikring af de sportslige muligheder i
Egernsund, endda har jeg adskillige
gange prioriteret dette frem for personlige interesser, og det på trods af at jeg
er en meget travl person. At bruge tid
på uprofessionelle og politiske sagsbehandlinger er ikke mig.
5. Jeg kan dog være stolt, at takket en
ihærdig indsats fra min side og mange
drøje møder med et usamarbejdsvillig
forvaltning, kan FREM glæde sig over
disse pragtfulde klublokaler i dag. Jeg
tog personligt alle tæv i denne sag, og
senere taget alle tæv i forbindelse med
at få rettet fodboldafdelingen op – for

Næst på dagsorden stod Regnskab ved
formanden
Økonomi:
Året 2004 gik godt for fodboldafdelingen, idet vi kom ud med et overskud på
6.745Kr., eller 1.245Kr. over budget. Det
er vi meget tilfredse med.
Vi har udarbejdet et nyt budget for 2005,
hvor vi har været lidt konservative i vores
betragtninger. Det skyldes at vi ikke
ønsker at blive fanget på det forkerte ben
m.h.t. genopstarten af senior fodbolden i
Egernsund, f.eks. har vi kun lagt 1 Seniorhold i budgettet. Dette skal dog ikke
ses som en begrænsning – hvis der er
spillere til 2 hold efteranmelder vi et
ekstra hold.
Regnskabet blev godkendt i forsamlingen
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Vognmandsforretning

Maskinfabrik ApS

Drejning • fræsning •
plan- profil og centerlessslibning
Værktøjsfremstilling

Chr. Lorentzens eftf.
v/Kurt Lorenzen

Havnevej 46 · Egernsund

Tlf. 74 44 21 81 • fax 74 44 21 99

Tlf. 74 44 06 57 • Bil 30 74 55 95

Netbank konto-kik
– tjek din konto, og
send gratis sms´er.
.

Filialens adresse,
by, telefonnummer
Storegade
6,postnummer
Broager,og tlf.
74 44 12 18

EGERNSUND
MASKINFABRIK
v/ing. Bonde-Poulsen
Havnevej 3, Egernsund

Frisør Meriam B. Petersen • Kystvej 7
Egernsund • Tlf. 74 44 00 34

Tlf. 74 44 27 54

EGERNSUND

vvs

v/Hans-Peter Matzen
Sundgade 98, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17
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4. Pkt. på dagsorden var Kontingentforslag
Som følge af at Seniorfodbolden trækkes
tilbage til Egernsund, foreslår bestyrelsen
at Seniorkontingentet nedsættes fra 850
Kr. til 700 Kr., således at kontingentet
svarer til kontingentet før samarbejdet
med BUI blev etableret.

Flemming Latter var på valg, han erstattes af Peter Sørensen som modtog valg
Asmus Carstens var ikke på valg
Flemming Lund var på valg og erstattes
af Mads Horst Johannsen
Leif Lyder Jensen var ikke på valg, men
afgår som formand

Der var ingen indkomne forslag.

Valg af ny formand kunne ikke afgøres.
Det afklares ved næste fodboldudvalgsmøde den 10. febr. Dette blev accepteret
af forsamlingen.

Valg af fodboldudvalg
Uwe Schmidt var på valg og modtog genvalg
Hans J. Nissen var på valg og modtog
genvalg

Valg af suppleant
Bent Frost var på valg, og modtog ikke
genvalg.
Bestyrelsen foreslog Tommy Clausen
som modtog valg.

Indkomne forslag

Ny formand for
FODBOLDUDVALGET
Efter Generelforsamlingen i fodboldklubben den 25. januar 2005, der resulterede i
udskiftninger på posterne i fodboldudvalget, blev der afholdt bestyrelsesmøde i fodboldudvalget. Her blev jeg selv valgt som
formand for seniorafdelingen samt som formand for fodboldudvalget, foreløbig for ét
år. I øvrigt henviser jeg til Uwe Schmidts
indlæg om bestyrelsens konstituering.
Mit navn er Mads H. Johannsen, jeg er 30
år. Jeg er opvokset i Egernsund hvor jeg har
været aktiv i Frem inden for fodbold og
badminton siden jeg var seks år og har haft
mange gode oplevelser herigennem. Min

deltagelse i Frem har været afbrudt af rejser, studie i Århus, samt arbejde i København. Jeg er flyttet tilbage til Egernsund 1.
juli 2003 og arbejder med driftsøkonomi på
Danfoss i Gråsten. Min fritid bliver brugt
på sport; fodbold, badminton samt cykling
og windsurfing. Jeg har købt et hus på Solbakken i Egernsund som trænger til "en
kærlig hånd", hvorfor en del af min tid også
bliver brugt her.
Som alle andre i fodboldudvalget beklager
jeg, at Leif har valgt at trække sig fra formandsposten, men sætter samtidig pris på
at han stadig er en del af fodboldudvalget.
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Brodersens TAXI
Egernsund - kører for Dem

Tlf. 74 44 27 96
Døgnvagt

Fliser til bolig og bad
v/ Kaj Funder-Nielsen

Ny 22 og 46 pers. turistbus

EGERNSUND & KVÆRS
EL-SERVICE
El-installatør H. J. Paulsen
• Hårde hvidevarer
• Alt i belysning
• EDB installation

Nyvej 5 · Egernsund

Telefon 74 44 25 80
Telefon 74 65 93 11

EGERNSUND
Sundgade 71 A
6320 Egernsund

tlf. 74 44 27 16

I VA N K I R K E G A A R D

APS

TØMRER- & SNEDKERFORRETNING
værksted Brovej 44 · Egernsund

TLF. 74 44 05 37 - BIL: 40 33 05 37
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Som nyvalgt bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand ser jeg frem til et godt samarbejde i fodboldudvalget og med hovedbestyrelsen.
Seniorafdelingen.
I efteråret blev der i Frems bestyrelse truffet den beslutning at samarbejdet med BUI
skulle ophøre. På seniorplan blev meddelelsen omkring samarbejdsophøret modtaget
med beklagelse, da vi som spillere havde et
godt kammeratskab omkring træning og
ikke mindst på kampdage. Økonomi og forskelle i fokus de to bestyrelser imellem
kunne ikke længere bære et fortsat samarbejde, jeg henviser i øvrigt til referat fra
generalforsamlingen i Frem fodbold.
Seniorafdelingen i Frem kan for den kommende sæson præsentere et stærk team bestående af Mogens Mau og Allan Venderby
som træner, samt Tommy Clausen som
holdleder.

Målet for seniorafdelingen er at skabe et
godt kammeratskab og få flest mulige aktive. Der skal også lyde en opfordring til alle
der har lyst til at spille seniorfodbold om at
møde op til træning – jo flere vi er des sjovere bliver det.
Vi er optimistiske omkring antallet af aktive spillere og har valgt at melde to seniorhold til, et hold i serie fem og et hold i serie
seks.
Første træningsdag er tirsdag den 22. februar kl. 19.00 og vi træner efterfølgende alle
tirsdage og torsdage kl. 19.00. Lørdag den
26. februar er der træning kl. 14.00 med
efterfølgende spillermøde, hvor der vil blive serveret suppe a la Asmus.
Lørdag den 5. og søndag den 6. marts bliver
der afholdt træningslejr i Egernsund, hvor
et hold fra Haderslev kommer på besøg.

NYT NYT NYT
I den kommende sommersæson vil vi
muligvis have det lidt svært med at stille
et FREM pigefodboldhold. På grund af
det har jeg gjordt mig nogle tanker om,
hvordan vi kan give flere piger en rigtig
god boldspil oplevelse, sammen med at
styrke deres motorik og evne at lege med
en bold.
Derfor har vi i FREM besluttet at prøve
noget nyt, som hedder et

Boldspil Team

Formålet er at give dem mulighed for at
træne med en bold og prøve nogle holdspil – også for dem som ikke er helt så
vilde med fodbold ( for det kan jo opstå
undervejs).
Vi spiller selvfølgelig en del fodbold,
men også hovdingebold, håndbold, volleyball, stikbold m. m. - alt på fodboldbanen.
Så kom og være med til nogle rigtig sjove
timer! Jeg glæder mig til at se Jer.
Birgit Aupke

for friske piger mellem 7 og 12 år.
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Gågaden Sønderborg · Tlf. 74 42 41 10
Nygade 12, Gråsten · Tlf. 74 65 21 21

Teddy’s Salon
Sundgade 61
Egernsund

74 44 23 43

Auto-reparationer - Service - Opretning

Egernsund
Malerforretning
VERNER BENTZEN
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 · Bil 30 74 69 46
Fax 74 44 09 99

erede
te autoris
Det enes rksted indenvæ
S.K.A.D. der kan udstede
,
for 50 km ranti fra 2-6 år
gsga
forsikrin
ader.
sk
to
au
på

Broager Karrosseri & Motorværksted ApS
Sct. Pauli . Telefon 74 44 11 21

VINDUESPOLERING
v/Viggo Johannsen
Protein Foods
Pet Food
Food
Food Distribution

Deres lokale vinduespolerer
• Privat
• Erhverv
• Uforbindende tilbud gives

74 44 93 93 · 20 97 56 93
Reefslagervænget 2, 6320 Egernsund

Byen’s Blikkenslager
- when you are looking for real value
BHJ A/S - Ulsnæs 33 - 6300 Gråsten
Tel.: 74 35 35 35 - Fax: 74 35 35 36
mailbox@bhj.dk - www.bhj.dk
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Aut. GVS Installatør
Henning W. Villesen
Nejsvej 34, Broager
Tlf. 74 44 93 40 • Biltlf. 30 74 66 79

Fodbold
TRÆNINGSTIDER UDENDØRS 2005
HOLD

TRÆNER

TRÆNINGSTID

START

Poder (o -6 år)

Lotte Christensen

Torsdag kl. 16.30- 17.30

Torsdag d. 07.04.

Tir/Tors kl. 16.30-17.30

Tirsdag d. 05.04.

Mikroput (7-8 år) Gerd Schumann
drenge/piger
Emil/Nikolaj
NYT NYT NYT
Boldspil Piger
(7 – 12 år)

Birgit Aupke
Christina Møller

Mandag kl. 16 – 17

Mandag d. 04.04.

Miniput drenge
(9 – 10 år)

Carsten Jessen
Kasper Lorenzen

Man/Ons kl. 16 – 17

Onsdag d. 30.03.

Lilleput drenge
(11 – 12 år)

Robert Oldager
Asmus Carstens

Tir/Tors kl. 17.30 – 18.30

er startet

Drenge
(13 – 14 år)

Solveig Nissen
Man/Ons kl. 18 – 19.30
Hans Jørgen Nissen

Junior
(15 – 16 år)

Flemming Allerup

Senior (også ynglinge 17- 18 år)

er startet

Man/Ons kl. 18.30

Tirs/Tors kl. 19

Oldboys
(fra 30 år)

kontakt: Finn
Dreier 73 44 08 11

Veteraner
(fra 40 år)

Kontakt: Bjarne
Bohsen 74 44 08 86

Vi håber du er frisk til at komme i gang. Husk vi har plads til alle, og der er en god
prøvetid; så mød op.
Vil du vide yderligere ting om træningen m. m. så kontakt Asmus 74 44 22 25
Vi glæder os til at se dig i klubben
FREM fodbold
Asmus
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Fodbold

Indefodbold afslutning
Jå så blev det forår og så holder træningen i hallen, og efter vi har trænet om
mandagen fra kl. 15.00 til 23.00.
Vi har spillet med i JBU indeturneringen
og alle hold gjorde det godt, drenge og
junior blev puljevindere og var med til
regionsfinaler og gjorde det godt.
Vi siger tak til alle spillere, trænere, lede-

re, dommere og ikke mindst tak til forældrene for god hjælp, og Niels tak for godt
samarbejde i hallen.
Vil du vide mere om træningen m.m., så
kontakt Asmus 74 44 22 25.
FREM Ungdomsfodbold

Godt 2. Juledagsstævne
Det blev et godt stævne igen – nok det
bedste indtil nu. Der var stor søgning i
hallen hele dagen med ca. 700- 800 spillere, familie, fans m. m. Det er da flot,
ikke?
Selvom sådan en dag er lang, så er det
bare en god dag for os i FREM. På grund
af god sponsorstøtte tjener vi også en god
skilling til klubbens kasse, og det er

meget for os i FREM.
Vi siger tak til alle sponsorerne for den
gode støtte.
Tak til alle som har ydet en indsats som
dommer, leder m. m. Vi håber, at du også
er frisk 2. Juledag 2005 igen – det er også
vigtigt.

Glemte ting og sager
At indendør- sæsonen nærmer sig sin afslutning kan
som sædvanligt ses, når man
betragter den stor sorte kasse,
som står i hallen.
Er der nogle ting (især tøj),
du har glemt i hallen i løbe af
sæsonen, så skynd dig at se
efter i kassen, inden Niels
kører det hele til genbrugsbutikken – for så er det væk!
Birgit Aupke
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FREM Asmus

Fodbold

Miniput- piger vandt bronze

På trods af at der ikke er alt for mange
piger tilbage, som spiller fodbold i
Egernsund, er Miniput- pigerne rigtig
godt i gang og har lige spillet med i Jako
Grænsecup i Kruså, hvor de har kæmpet

sig til en flot bronze- medalje. De meget
stolte piger var Emma Osborg, Svenja
Naujeck, Nicole Aupke, Laura v.d.Heide,
Mette Bohsen og Elina Borsinski.
Et stort tillykke til dem.
Birgit Aupke

Veteranfodbold 2005 – så er vi klar igen…
Frem Veteranfodbold starter med et spillermøde

sejre, mål og i det mindste en masse frisk
luft…

Mandag d. 7. marts 2005 kl. 19.00
I vore klublokaler på den Gl. Skole. Mød
op med frisk humør og kampklare støvler, så får vi en kanonsæson med mange

Skulle du være forhindret den 7.3. men
gerne vil "lege med" alligevel – så ring til
Uwe Schmidt på 74 44 02 33 eller Bjarne
Bohsen på 74 44 08 86.

Tøjeksperten
Jønne

SLOTSGADE 7
6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 30 31

JØNNE’s MOTTO
- at butikken altid er fyldt med
mange kvalitets varer
- at der er humør, varme, charme
og god atmosfære for kunder og
personale.
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Badminton

Et godt år for FREM
Ungdomsafdeling:
Turneringskampe skal alle være afsluttet
senest den 26. februar 2005 status er
U-11 B/C ligger på en anden plads og
skal desværre nok ikke deltager i afslutning stævne i marts.
U-13 B ligger på en første plads og skal
spille den sidste kamp den 5. marts i
Vojens mod Gråsten, hvis den kamp vindes skal de til landsmesterskab den 19.
marts.
U- 13 C ligger ikke velfortjent på en sidste plads med de gode spiller.
U-15 B skal kæmpe mod Aabenraa om
første pladsen den 5. marts i Vojens,
kampen afgør om hvem der skal til landsmesterskab den 9 april.
Individuelt har vi haft mange spiller med
til stævner gennem hele sæson. De har
haft mange flotte resultater med hjem,
men desværre glemmer mange spiller at
give resultaterne videre til vores presse
sekretær, så vi kan formidler resultatet
videre til Jyske Vestkysten.
DBF Sønderjylland afholdt sønderjyske
mesterskab for ungdom i december, hvor
vi havde 3 U-13 spiller, 2 U-15 spiller og
1 U-19 spiller, det betyder at Frem
Egernsund fik udtaget 1 U-13 A spiller til
at repræsentere Sønderjylland ved Danmarks mesterskab for ungdom i Grindsted til April, og det er Nikolaj Christensen.
DGI amtsmester skab i januar havde vi 3
U – 13 spiller og 2 U – 17 spiller, det
resultat betyder at Frem fik 2 U – 13 spiller med til landsmesterskab den 26 – 27

februar i Fredericia, det er Nikolaj Christensen der skal spille anden herre single
og anden herre doublen sammen med
Rune Kirkegaard der også skal spille
tredje herrer single.
Klubmesterskab for ungdom bliver
afviklet den 19. marts i hallen. Motionisterne klubmesterskab bliver afviklet den
9. april.
Udvalgsgeneralforsamling tirsdag den 25
februar lykkes det desværre ikke af finde
et nyt bestyrelses medlem for Bent Nikolajsen der ikke ønsker at fortsætte, med i
februar måned fik vi et nyt medlem i
bestyrelsen det er Tove Petersen som vi
ønske velkommen i bestyrelsen.
Den nye bestyrelse er
Formand Poul Brock Larsen
SSU Sanne Christensen
Rita Latter
Ann Heuschkel
Tove Petersen
Gråsten Ringridning har sendt det
endelig resultat for vores gode arbejde
ved festen. Vi fik 16.6882 kroner for ca.
300 timer, det er penge vi ikke kan undvære til vores ungdomsarbejde, derfor
har vi igen sagt ja til at vi gerne vil hjælpe i juli 2005. Så jeg håber på at vi igen
kan for stor opbakning fra spiller – forældre – motionister og andre der har ønsker
at hjælpe badminton afd. at tjene mange
gode penge.
Tak til alle hjælper ved ringridning 2004
for den store indsats i har gjort.
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Badminton

Guld drenge
Som sædvanlig havde FREM en hel del
Badminton spillere med til Gråstenstævnet d. 12./13. februar. Udover en sjov
oplevelse fik ungerne også en del pokaler
og præmier med hjem.
I U9- rækken fik Jonas Jessen og Tobias
Aupke en flot 1. plads, som betød, at de
kunne glæde sig over deres første kæm-

pestor pokal. I U15- rækken spillede
Armin Dedic sig til en rigtig god 2.
plads. Det er særdeles flot når man tager i
betragtning at det er hans første stævneår. I U11- rækken fik Benjamin Christensen en flot 3. plads. Tillykke til dem allesammen.

BROAGER HUDPLEJE
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Merete Kiær Roloff
Aut. Cidesco hudterapeut og
kosmetolog

Gråsten Apotek

Brovej 73, 6310 Broager

Broager Apotek

TLF. 74 44 93 00

Allégade 5 • 6310 Broager
Tlf. 74 44 11 04

Ulsnæscentret • 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 20

Egernsund frivillige
Brandværn
Referat fra Generalforsamling
Egernsund Brandværn . d.28.01.05
Brandkaptajn Torben Eskildsen bød velkommen og takkede for det gode fremmøde. Kaptajnen oplæste beretningen for året 2004. Egernsund friv. Brandværn har den 1.1.2005 19
aktive brandmænd og 8 æresmedlemmer. 2004 har været et stille år, men alligevel er der
sket en hel del.
Alle de nye brandmænd har bestået grunduddannelsen i 2004, og Johnny Asmussen er
blevet færdig uddannet hos beredskabscenter på Bornholm. 2004 startede som alle de andre
år med nytårsparolen i Broager med de andre værn i kommunen.
Vi har deltaget i kreds og sønderjysk stævner med en god tilslutning. Ligeledes har vi haft
brandvagter til skolefesten, og børnenes juletræsfest. I det forgangene år har Efb afholdt 16
øvelser, der har været 15 udrykninger men ingen alvorlige brande. Der blev uddelt års tegn
til Hans Jørgen Clausen, 20 År .
Der blev afholdt valg med følgende resultat.
Vice Brandkaptajn
Brandmester
Brandmester
Kasserer
Paroleudvalg
Depotmester
Sekretær

Gerhard Pawlowski.
John Olling.
Poul Asmussen.
Jens Robbi Hansen.
John Olling.
Frede Schmidt.
Poul Asmussen.

Fanebærer
Fanejunker
Bilagskontrollant
Suppleant
Sikkerheds rep.

Johnny Asmussen.
Hans J. Clausen.
Christian Brodersen.
Kim Nielsen.
Kim Nielsen.

Egernsund Frivillige Brandværn har den 1 maj 2005 125 års jubilæum.
Dette skal ikke gå helt stille af, vi vil derfor gerne invitere byens borgere for et mindre
beløb, til en fest på Brandstationen med god mad, musik og underholdning.
lørdag d 30-4-05.
Nærmere oplysning vil følge i dagspressen, samt med postvæsenet, så sæt x i kalenderen
allerede nu.
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REPARATION & SALG
AF RADIO,TV OG PARABOL
Kroen i byens centrum

Kontakt din lokale fagmand
· Eget værksted
· Antennearbejde udføres
· Udlejning og salg
af musikanlæg

SLOTSGADE 6
6300 GRÅSTEN
TELEFON 74 65 15 67

TRÆKREGULATOR
FOR FASTBRÆNDSELSKEDEL

v/Henning Gefke Hansen
Skovgade 23
6320 Egernsund
Tlf. 74 44 90 30

Hold Homeparty
Smart modetøj
Henvendelse til
Mona Thomsen 74 44 14 00 eller
Ulla Detlefsen 74 44 23 34
Majbrit Clausen
Æblehaven 5 • Egernsund

Tlf. 74 44 22 98

Åbent hus på Egernsund Gl. Skole
søndag d.
13.3./10.4./21.8./18.9./9.10.
kl. 10.00-16.00

BENT CHRISTENSEN
Tømrer- og snedkerforretning ApS

NYBYGNING
REPARATION

Planetvej 4 · 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15 · Fax 73 65 15 16
Biltlf. 21 41 57 60
E-mail: bcsnedker@christensen.mail.dk
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Frem generalforsamling
d. 25. januar 2005
Formanden bød velkommen og gik derefter
direkte til valget af ordstyrer. Helmut Christiansen modtog valget og bød de tilstedeværende velkommen og oplyste at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var indvarslet i tide. Derefter fulgte en opsummering af dagsordenen.
Thorkild Kristiansen fremlagde formandens beretning for året 2004. Eneste kommentar til denne var vedr. de kommunikationsproblemer der har været mellem hovedbestyrelsen og de enkelte afdelinger.
Asmus påpegede at man både i hovedbestyrelsen og i afdelingerne var for uvidende
om hvad der var foretaget af beslutninger.
Der burde afleveres et referat fra afdelingernes møder til formanden, og formændene for afdelingerne burde sørge for at referere fra hovedbestyrelsesmøderne, så deres
medlemmer havde et bedre overblik over
de beslutninger der måtte være taget.
Henning mente at formanden måske burde
deltage i afdelingernes møder.
Thorkild påpegede også at kommunen havde nedsat hal- og banelejen med 50%. Dette gav Frem en pæn besparelse på budgettet.
Fremtidig ønskede kommunen dog heller
ikke at behandle "små" ønsker fra klubben.
Dette burde være klaret med en nedsættelse af lejepriserne. Beretning godkendt.
Poul Larsen fra badminton berettede at
afdelingen havde haft en fremgang på 1
spiller men at man havde mistet 2 trænere
til sæsonen 2005. Han takkede også Lotte
Petersen og Bent Nicolajsen for deres arbejde i bestyrelsen. Begge er i 2005 trådt ud af
denne. Nyt bestyrelsesmedlem i badminton
er Tove Froberg Petersen, Egernsund.
Manglen på trænere er et af badmintons
store problemer, og umiddelbart er der
ingen løsning i sigte.

Leif L. Jensen berettede om et godt år for
fodboldafdelingen. Der er for 2005 blevet
oprettet et veteranhold og vi har også et
juniorhold. Der har dog trods dette været
en tilbagegang på ca 2 % i antallet af aktive
spillere. Leif regner med en tilgang af medlemmer på i aldersgruppen fra 20 og op.
Dette var tendensen efter samarbejdet med
BUI var ophørt fra og med 2005.
Frem har fået sin egen "klumme" i bogen
"Jysk Fodboldhistorie". Frem skulle modtage et eksemplar på et senere tidspunkt.
Leif takkede også af som formand for fodboldafd. da han mente at der var for megen
uenighed mellem hovedbestyrelsen og ham.
Tove Hansen fremlagde årsregnskabet.
Som sædvanligt blev dette godkendt uden
problemer.
Valg til bestyrelserne:
Thorkild blev genvalgt til formandsposten
Teddy fortsatte som sekretær. Poul Larsen,
genvalgt som badmintonformand. Søren
Petersen blev valgt som suppleant til
hovedbestyrelsen Ib Funder, genvalgt som
revisor
Ingen indkomne forslag
Fastsættelse af kontingenter for 2005
Fodbold falder fra 850 til 700 kr årligt.
Badminton og Gymnastik fastholder nuværende kontingenter.
Thorkild afsluttede med at takke Helmut
for sine 15 år som redaktør af klubbladet,
en tjans man ikke vil kunne takke nok for,
og til Leif for sine 3 år som formand.
Thorkild bød samtidig Birgit Aupke velkommen som ny redaktør og så frem til et
godt samarbejde.
Helmut takkede til sidst alle for god ro og
orden, og der blev så hygget med lidt godt
smørrebrød og lidt go’ snak.
Referat slut
Teddy Petersen, sekretær
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Langtidsholdbar
uddannelsesøkonomi
U-konto er et tilbud fra Sydbank til alle under uddannelse mellem 18 og 30 år.
Ingen gebyrer, gratis Visa/Dankort og en billig kassekredit på op til 25.000 kr.
Se mere på U.sydbank.dk

