Til lykke, Hans Jørgen!!
februar 2006
26. 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
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FREM-EGERNSUND
NR. 1-FEBRUAR 2006-26. ÅRG.
BESTYRELSEN
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsen
Badminton
Gymnastik
Fodbold
Klublokale
1. Suppleant
2. suppleant
Revisor
Revisor
BADMINTON
Formand
Bestyrelsen

Thorkild Kristiansen
Teddy Petersen
Lars Andresen
Birgit Aupke
Poul Brock Larsen
Birgitte Nielsen
Mads Johannsen
Finn Dreyer
Søren B. Petersen
Hans Henrik Mau
Ib Funder-Nielsen

74449979
74442343
74442290
74440332
74449112
74440876
74440811
74441262

frem@egernsund.dk
mail@teddys-salon.dk
lapicj@stofanet.dk
frembladet@egernsund.dk
badminton@egernsund.dk
birgitteholm@nielsen.mail.dk
fodbold@egernsund.dk

Poul Brock Larsen
Rita Latter
Ann Heuschkel
Tove Petersen
Per Andersen

74440332
74440616
74440921
20661628
74440460

badminton@egernsund.dk
latterr@ofir.dk
bjerget-3-ann@mail-kle.dk
tusnelde@gmail.com
phems@worldonline.dk

FODBOLD
Formand + seniorform.
næstform. + sekr.
ungdomsformand
Materiale/loppemark.
Sponsorafd.
Public relation
Supp.+ forældrerepr.

Mads Horst Johannsen
Uwe Schmidt
Asmus Carstens
Hans Jørgen Nissen
Peter Sørensen
Tommy Clausen
Brian Straaberg

74449112
74440233
74442225
41315340
74442010
74441974
40736107

fodbold@egernsund.dk
uwe@post9.tele.dk
asmusfrem@stofanet.dk
psr@familie.tele.dk
tommy@egernsund.dk
fam.straaberg@get2net.dk

KLUBBLAD
Ansvarsh. redaktør
Tryk

Birgit Aupke
Ihle Grafisk Produktion

74442290

frembladet@egernsund.dk

Egernsund hallen

74440017

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

NB: NB.: Kom gerne med præcis og kortfattet stof
(billeder i egen file) til næste nummer af FREM bladet.
DEADLINE til næste nummer:
9. april 2006
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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

C.J. skibs- &
bådebyggeri ApS
V/ CHRISTIAN JONSSON
HAVNEVEJ 15
6320 EGERNSUND
Tlf. 74 44 09 30
Fax 74 44 09 40

Transport
v/Horst Lorentzen
Skovgade 10 • Egernsund

Gråsten Boghandel
Ulsnæscenteret Gråsten
Telefon 74 65 44 22

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

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 2005
Indledning
Der er nu atter gået et år, siden vi sidst var til generalforsamling her i FREM, og tiden er
igen inde til at vi fra bestyrelsens side skal berette om, hvordan året 2005 forløb og hvilke planer og idéer, vi i bestyrelsen har for året, der kommer. Når jeg i den forbindelse
ønsker at understrege, at det er ”bestyrelsens beretning” og ikke ”formandens beretning”,
der fremlægges, er det fordi hele FREMs hovedbestyrelse – som det sig hør og bør - står
bag beretningen.
Indledningsvis vil jeg gerne give udtryk for, at 2005 såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk blev et godt år for FREM. Nok må vi konstatere en svagt vigende tendens i såvel
det aktive som det passive medlemstal, men der var høj aktivitet på sportsbanerne, og
økonomien udviklede sig bedre, end vi har set det de sidste mange år.
FREMs økonomi atter i god gænge
Som det fremgår af regnskabet, er FREMs formue udtrykt ved, at vores egenkapital i
2005 blevet forbedret med ikke mindre end godt 41.000 kr. Dette er en udvikling, som vi
må glæde os over set på baggrund af, at vi i såvel 2003 som 2004 realiserede underskud
på bundlinien som en følge af de omkostninger, der var forbundet med ombygningen af
vores klublokaler. Samlet blev vores formue i 2003 og 2004 i alt reduceret med 85.000
kr. Det er naturligvis særdeles tilfredsstillende, at vi igen ser fornuftige overskud i vores
driftsresultat.
Som kommentar til vores regnskabsmæssige resultat kan det oplyses, at vi også i 2005
ansøgte Broager Kommune om at få dækket de udlæg FREM havde i forbindelse med
klublokalernes ombygning i 2003. Endnu engang var vores anstrengelser dog forgæves,
og vi har derfor i bestyrelsen besluttet at betragte vores tilgodehavende hos kommunen
som uerholdeligt og ikke at foretage os mere i denne sag.
Når driftsresultatet for 2005 blev så godt, som det blev, kan dette først og fremmest tilskrives succesen med årets ”Egernsund Byfest 2005” og væsentligt forbedrede nettotilskud fra Broager Kommune. For første gang nogensinde blev byfesten organiseret og
afholdt i et samarbejde mellem sportsklubberne Egernsund Tennisklub, HK 71 og FREM
med det resultat, at FREM realiserede et overskud på festen på ikke mindre end 25.000
kr. mod realiseringen af et underskud på 2.000 kr. på Idrætsugen i 2004. Hvad angår tilskuddet fra kommunen blev dette væsentligt forbedret som en konsekvens af stigningen i
antallet af aktive medlemmer og en reduktion af prisen for leje af sportspladsen, Egernsund Hallen og gymnastiksalen.
Ved årsafslutningen 2005 havde FREM en Egenkapital på knap 100.000 kr.
FREMs medlemstal svagt vigende i 2005
Som det fremgår af nedenstående tabel, har det samlede antal medlemmer i FREM dvs.
antallet af såvel aktive som passive medlemmer været svagt vigende i det forløbne år.
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REPARATION & SALG
AF RADIO,TV OG PARABOL

Gråsten Apotek
Ulsnæscentret • 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 20

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

Broager Apotek
Allégade 5 • 6310 Broager
Tlf. 74 44 11 04

TRÆKREGULATOR
FOR FASTBRÆNDSELSKEDEL

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

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

Blandt vore aktive medlemmer er det især badmintonafdelingen, der har måttet lægge
ryg til medlemstilbagegangen og det såvel blandt vore unge som blandt vore motionister.
Til gengæld har fodboldafdelingen også i 2005 oplevet medlemsfremgang. Når antallet
af passive medlemmer er blevet reduceret med hele 15 personer i 2005 ligger forklaringen givetvis i, at Egernsund i disse år befolkningsmæssigt er stagnerende.
Antal medlemmer
2005
Passive medlemmer
296
Badmintonspillere over 25 år 73
Badmintonspillere under 25 år36
Gymnaster
32
Fodboldspillere over 25 år
50
Fodboldspillere under 25 år 108
I alt
595

2004
311
82
47
34
42
106
622

2003
310
78
51
45
26
101
611

2002
318
86
55
23
26
91
599

2001
321
86
81

2000
323
99
67

1999
325
84
50

1998
311
80
59

1997
305
95
60

39
78
605

41
90
620

45
100
604

39
137
626

59
137
656

Hvad angår de passive medlemmer, vil vi også i år takke Günther for det store arbejde
han gør med opkrævningen af medlemskontingent fra vore passive medlemmer. Uden
Günther går det ganske enkelt ikke.
Vi savner ildsjæle i klubarbejdet
Som sportsklub er vi i FREM utrolig afhængig af at få opbakning fra det samfund, vi er
en aktiv del af og af, at vi til enhver tid har rigtig mange frivillige ildsjæle, der vil gøre et
stykke arbejde for klubben.
At den samfundsmæssige opbakning fortsat er stor, fremgår ikke mindst af kontoen indtægter fra passive medlemmer. Her har vi i 2005 takket være Günther Carstens ihærdige
indsats modtaget ikke mindre end 13.000 kr. Også vores erhvervssponsoraktiviteter har i
2005 givet gode resultater.
Således er vi overalt blevet godt modtaget af vore erhvervsdrivende her i lokalområdet,
når vi har opsøgt dem med henblik på at få økonomisk opbakning.
Derimod kniber det mere og mere med at få den tilstrækkelige opbakning fra frivillige,
der vil yde en indsats som engagerede ledere og trænere i vores klub. Det er således
eksempelvis et stort problem for os, at mange forældre stopper med at påtage sig frivilligt
klubarbejde, når deres børn når op i 12-13 års alderen. Måske skyldes det, at børnene på
det alderstrin ikke længere ønsker at have deres forældre med på sportspladsen, måske
skyldes det, at forældrene er blevet trætte af frivilligt arbejde eller slet og ret ikke gider
mere. Lige meget hvad begrundelsen er, er det et problem for os, at vi mangler frivillige,
der vil tage sig af de 13-17 årige. Jeg vil bede alle jer, der er her til stede i aften om at
tænke alvorligt over, hvad I hver for sig kan gøre for at hjælpe os i FREM i tiden, der
kommer? Og hvad kan vi i klubben gøre for at skabe et så engageret og befordrende klubmiljø, at vi kan trække endnu flere frivillige ildsjæle ind i vores klubarbejde? På bestyrelsessiden er tiden inde til, at vi skal have endnu flere unge med ind i bestyrelsesarbejdet.
Egernsund Byfest overgået til fælles Egernsund-regi
Som I sikkert kan huske, valgte vi i FREMs bestyrelse i 2005 at lade ”Egernsund
Idrætsuge 2005” omdøbe til ”Egernsund Byfest 2005” samtidig med, at arrangementet
blev løftet ud af udelukkende at køre som et FREM arrangement. Baggrunden for, at vi
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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

traf den pågældende beslutning, var, at den årlige byfest i sin essens må være en fest for
hele Egernsund by med den konsekvens, at alle vore kulturelle foreninger skulle have en
mulighed for at være medarrangør af byfesten og i den forbindelse få andel i det overskud, byfesten eventuelt måtte generere.
Med udgangspunkt i festkomiteens dygtige og veltilrettelagte planlægning med Teddy
som allestedsnærværende ”primus motor” blev ”Egernsund Byfest 2005” en større succes, end vi har oplevet med Idrætsugen i mange år. Til festaftenen om lørdagen var der
således mere end 250 forhåndstilmeldte personer på dansegulvet. Stemningen var høj og
kasseapparatet klingede med den konsekvens, at Egernsund Byfest 2005 i alt samlede et
overskud sammen på godt 45.000 kr. til deling mellem arrangørklubberne Egernsund
Tennisklub, HK 71 og FREM. Det pågældende overskud blev fordelt de 3 klubber imellem i henhold til den frivillige arbejdsindsats målt i arbejdstimer, den enkelte arrangørklub havde bidraget med i arrangementet.
Fra FREMs side vil vi gerne takke festkomiteen bestående af Teddy, Rita, Flemming,
Dennis, Bjarne, Andreas, Tanja og Helle for det store arbejde de udførte med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af ”Egernsund Byfest 2005”. I FREMs bestyrelse føler vi,
at der for alvor er kommet ”nye boller på suppen” og vi håber på, at succesen sidste år vil
blive fulgt op af en endnu større succes her i 2006.
Det skal i samme forbindelse ikke være nogen hemmelighed, at det fra FREMs side er et
ønske, at endnu flere af Egernsunds kulturelle foreninger i de kommende år vil gå aktivt
ind i arrangementet af Egernsunds byfester, og at det 2006 lykkes at få endnu flere af
Egernsunds borgere til at tage aktivt del i disse.
Særligt i 2005
På sportsbanerne blev 2005 et særdeles godt og aktivt år, såvel hvad angår fodbold, som
badminton og gymnastik. Af særlige ting, som er sket i tilknytning til klubben, skal i
nærværende beretning især fremhæves:
Limone Cup
Vores fodbolddrenge havde i oktober 2005 en særdeles vellykket tur til fodboldturneringen Limone Cup i Italien. Det flotte var, at drengene ved forskellige festlige arrangementer selv havde indsamlet de nødvendige penge til turen. Fra FREMs bestyrelses side vil vi
gerne sige tak til alle de drenge, forældre og ledere, der gjorde denne tur mulig.
Broager Kommunes hæderspris
En af FREMs trofaste fodboldbestyrelsesmedlemmer, fodboldtræner Hans Jørgen Nissen
blev sidst i november 2005 tildelt Broager Kommunes fornemste hædringspris for mange
års frivillig indsats for FREM. Vi ønsker Hans Jørgen tillykke med hæderen.
Klublokalebestyrer
Med udgangen af 2005 har Flemming Allerup ønsket at fratræde sit fritidsjob som bestyrer af FREMs klublokaler. Vi vil gerne sige Flemming tak for indsatsen i det forløbne år.
FREM/BUI-samarbejdet ophørt
Som det er jer alle bekendt, stoppede vores holdsamarbejde med Broager pr. 1. april
2005.Uanset hvor mange forsøg, vi gjorde på at få tingene til at hænge rigtigt sammen
lykkedes dette ikke. I dag må vi nok konkludere, at beslutningen om ikke at forny samarbejdet med BUI yderligere var rigtig.

9

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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Sammenhold og samarbejde i tiden, der kommer
Som det er fremgået af såvel dagspressen som FREM-bladet, har vi i FREMs bestyrelse
længe drøftet, hvad vi kan gøre for at styrke sammenholdet i Egernsund i almindelighed
og fællesskabet mellem Egernsunds kulturelle foreninger i særdeleshed. Foranlediget af
denne diskussionen indkaldte vi i september måned 2005 til en debataften, hvortil bestyrelsesmedlemmerne i Egernsunds kulturelle foreninger var indbudt.
Det blev en god debat. Blandt andet blev spørgsmålet rejst, om vi i Egernsund, nu hvor vi
løsrives fra Broager og bliver en forstad til Gråsten, skal etablere et Egernsund Lokalråd
til varetagelse af vores fælles foreningsinteresser over for byrådet i den nye storkommune. Endvidere blev det besluttet, at vi skal iværksætte en streamerkampagne i Egernsund
med titlen ”Egernsund - Danmarks Teglværksby”. Den pågældende kampagne, der
finansieres af ”De Forenede Teglværker”, vil komme til at løbe af stabelen, lige så snart
frosten holder op med at tilise bilruderne. Samtlige Egernsunds bilejere vil blive anmodet om at lægge bilrude til streameren. Kampagnen vil blive iværksat i fælles regi af
samtlige Egernsunds kulturelle foreninger.
Baggrunden for den fælles bilstreamer-kampagne er idéen om, at vi i Egernsund har så
meget – herunder teglværksindustrien – at være glade for og stolte af. Det skal vi udnytte
i de kommende år for at gøre Egernsund til et endnu bedre sted at bo.
Idrætten og den nye storkommune
Allerede i foråret 2005 stod det klart, at etableringen af den nye Sønderborg Storkommune ville betyde ændrede krav til det organisatoriske samarbejde mellem idrætsorganisationerne i de 7 kommuner, der skulle sammenlægges.
Traditionelt har det været således, at idrætsorganisationerne i de respektive sammenlægningskommuner, herunder Broager Kommune, havde en fælles paraplyorganisation,
Idrætssamvirket, der varetog den formelle relation i støtte- og bevillingsanliggender til
kommunens Folkeoplysningsudvalg. Med fusionen af de 7 kommuner pr. 1. januar 2007
vil der kun blive et Folkeoplysningsudvalg for hele storkommunen. Konsekvensen heraf
er, at den nye storkommunes forskellige idrætsorganisationer givetvis vil gå sammen om
et kommunalt ”Idrætssamvirke” til varetagelse af relationen til det politiske niveau i den
nye storkommune.
De første spadestik til realisering af denne udvikling er allerede taget, idet en ”Idrætssamvirke”-bestyrelse bestående af 1 medlem fra hver af de 7 sammenlægningskommuner allerede er gået i gang med udarbejdelsen af en overordnet idrætspolitik for hele den
nye Sønderborg Storkommune.
I første runde er den pågældende bestyrelse selvbestaltet. Senere når den omdannes til en
demokra-tisk valgt bestyrelse, må vi også her fra FREM være ”vaks ved havelågen” med
henblik på at få indflydelse på tingene.
Tak for indsatsen i det forløbne år
Afslutningsvis vil jeg takke alle klubbens medlemmer – aktive som passive – for deres
aktivitet og opbakning i det forløbne år. En særlig tak skal i den forbindelse lyde til alle
de, der året igennem har ydet en frivillig indsats, herunder ikke mindst vores trænere,
vores frivillige ledere, vores afdelingsbestyrelsesmedlemmer og mine bestyrelseskolleger i hovedbestyrelsen.
En speciel tak skal lyde til Tove, der efter ikke mindre end 24 på posten som ”kassemester” for vores klub har valgt at sige farvel til bestyrelsesarbejdet. Tove startede kasserer11

karrieren i Frem så tidligt som i 1982. Ikke mindst på grund af Toves aldrig svigtende
”rettidige omhu” og orden i papirer, har Frem igennem de mange år altid haft orden i
økonomien. Under Toves overopsyn har ingen af vi andre fået mulighed for at ”rutte med
pengene”. Vi har fået klar besked, når der var udsigt til, at FREMs økonomi ville udvikle
sig i uheldig retning. Mere end nogen har Tove gennem årene været FREMs indsigtsfulde
og påpasselige ildsjæl i bestyrelsesarbejdet. Tak skal du have for det, Tove. Jeg er desværre bange for, at vi vil komme til savne dig.
Desværre er imidlertid Tove ikke den eneste, der har valgt at lade sig pensionere fra
FREMs bestyrelsesarbejde. Som i måske allerede ved, har Henning – blandt venner kaldet Müsse – også valgt at forlade bestyrelsesarbejdet med denne generalforsamling. Henning har været medlem af Frems bestyrelse i årene 1982-1985 og 2002-2005. Endvidere
har han været medlem af Fodbold-afdelingens bestyrelse i årene 1986-1988 og 20022005. Men ser vi i praksis tilbage over de seneste 60 år af FREMs historie, har Henning
jo altid på en eller anden måde været engageret i FREMs ve og vel. Rent faktisk har han
været aktiv i Frem, siden han kunne kravle og altid på en måde, hvor han var parat til at
give en hånd med. Selv de gamle i vores klub kan ikke huske, at Henning på noget tidspunkt har sagt ”nej” til at hjælpe. Det var ikke nogen tilfældighed at Henning fik Broager
Kommunes hæderspris sidste år. Tak skal du have for en kæmpe indsats i årenes løb,
Henning.
Thorkild Kristiansen
24. januar 2006

HUSK

BYFESTEN d. 18. - 21. maj
Billetsalg starter d. 1. marts i
Teddys salon
Tøjeksperten
Jønne

SLOTSGADE 7
6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 30 31
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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.

Tennis

Senior sæson 2005/06
Vi har pt. 10 senior spillere.
Siden sidst har vi spillet turneringskampe,
det er knap gået så godt, men vi er mødt friske op, lige nu spiller vi
oprykninskampe til serie 3.
Men vi mangler damespillere, så er der nogle motionister, der kunne tænke sig,
at være med til nogle kampe, kan I henvende jer til Sanne.

Egernsund Tennisklub
Afholder

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 14. marts 2006 kl.19.00
I Klublokalet På Den Gl. Skole
Dagsorden iflg. vedtægterne:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Behandling af rettidigt indkomne forslag
(skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
Fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen – på valg er:
Kasserer, Rita Latter (modtager genvalg)
Best. medlem, Christina Møller (modtager genvalg)
Best. medlem, Peter Skriver (modtager genvalg)
Eventuelt
Alle medlemmer opfordres til at møde op den 14. marts
Bestyrelsen
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Fodbold
Fodboldafdelingens
Generalforsamling 2006
Valg af dirigent/ordstyrer
Bestyrelsen foreslår Asmus Carstens
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 2005 haft følgende aktiviteter ud over vores ”normale”:
Etablering af seniorfodbold serie 5 – 1. hold
Etablering af seniorfodbold serie 6 – 2. hold
Drengespillere til Italien
Lille-putterne til Odense
Loppemarked
2. Juledagsstævne
Julelotto.
Det totale antal af medlemmer i 2005 blev på 158 medlemmer mod 144 i 2004 – en total
vækst på 10% mod en mindre tilbagegang i 2004.
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Medlemmer 2006
Vi satser på at holde på at bevare niveauet i 2006 og har håb om en mindre vækst.
På senior plan vil oprykning til serie 4 med 1. holdet og etablering af serie 6 hold betyder at
vi er dækket ind – alle spillere får muligheden for at spille mod andre hold.
Drengespillernes tur til Italien og Lille-putternes tur til Odense mener vi er med til at give
en masse positiv omtale og at vi herigennem skaber ”klubfølelse” blandt unge spillere.
Vi vil tilstræbe en behagelig og humoristisk omgangstone blandt spillerne
Umiddelbare nye tiltag i sæsonen 2006
Vi skal have etableret ny støvlevask. Projektet er på skinner, og vi satser på at pladsen er
klar ved opstarten af ny sæson
Vi skal have etableret nogle flere aktiviteter omkring vores klublokaler, således at disse bliver brugt mere end hvad tilfældet har været i 2005
Vi skal have etableret forudsætningerne for at kunne opfylde de nye regler for ungdomsfodbold der er udstukket af JBU
Vi skal have lavet en aktivitetskalender
Der skal laves et arbejde i forbindelse med Egernsunds hjemmeside – www.egernsund.dk
Muligvis en mindre omorganisering i bestyrelsen, så ansvarsområder er mere på linje med
de opgaver der ligger for fodbold-afdelingen
Resultaterne fra 2005:
Rent sportsligt og medlemsmæssigt blev året 2005 et yderst tilfredsstillende år.
Placering
Hold
Forår Efterår
Kommentarer
Serie 5
1
Oprykning til serie 4.
Serie 6
Bund
Tilmeldt i efteråret, 2 sejre, 2 uafgjorte
og en del tabte kampe
Veteraner
8
OldBoys
4
1
Igen en flot præsentation af OldBoys!
Drenge
11 mands
2
4
Drengeholdet spillede en flot sæson
Lilleput drenge
11 mands
2
3
Miniput
4
1
Miniputholdet spillede også en flot
sæson!
Poder
Point registreres ikke mere
Micro 97
4
Senior:
I Frem overtog vi BUI/FREM´s serie 5 hold efter opsplitningen. Serie 5 holdet i FREM regi
klarede sig fremragende, klart nummer 1 i puljen. Deltog i jydsk mesterskab og blev desværre slået ud på hjemmebane i semifinalen. Så en meget flot indsats af Mogens Mau,
Tommy Clausen og drengene – og absolut glædeligt at se den store tilskuertilslutning der
var til de afgørende kampe. Mogens Mau og Tommy Clausen står også i 2006 for holdet.
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2. Holdet blev etableret i efteråret, med god opbakning. Her havde assistent-træner Allan
Venderbye tjansen som holdleder. Allan har valgt ikke være assistent-træner og holdleder
for 2. holdet i 2006, så her skal vi have fundet en løsning – vi har et par emner i ”kiggerten”
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.
Oldboys:
Oldboys leverede i vanen tro ”varen”. Efter mange års tro tjeneste har Finn Drejer og Bent
Lempke valgt ikke at fortsætte i 2006 – fodboldafdelingen siger tak for indsatsen. Vi har
dog fundet to kompetente folk til at tage over på posten. I 2006 vil Flemming Latter og
Peter Skriver have ansvaret for vores Oldboys hold.
Drenge:
Drengeafdelingen kørte godt i 2005, blev trænet af Hans Jørgen Nissen og Solvej Nissen.
Årgangen havde en fornem fra startende 12 spillere til 21 spillere ved sæsonudgangen
Lilleput Drenge:
Ligeledes en rigtig stor sæson. Til træning kom der flere spillere end forventet vi endte på
27 spillere, (bl.a. 3 piger som valgte ikke at flytte til Broager) – vi måtte eftermelde et 7mands hold – FLOT!
John Madsen, Robert Oldager og Asmus stod for træningen.
Miniput:
Forår med Carsten Jessen som træner, der dog pgr. af arbejde måtte overlade tøjlerne til
Asmus – 14 mand opskrevet, suveræne puljevindere og nr. 3 i regionsfinalen.
Microput:
Denne årgang blev trænet af Helle Justesen og Gert Schumann.
Poder:
Ikke den store tilslutning i udendørs sæsonen. Indendørs, hvor Brian Straaberg og Tina
Straaberg har overtaget, har der været stor opbakning. Vi forventer derfor en noget større
tilslutning til udendørssæsonen 2006. Poder kommer over på nye JBU regler, og skal i 2006
spille 3 mod 3 på små baner.
Indefodbold
Succes både drengeholdet, lilleputter og miniputter er gået videre til regionsfinaler.
Ændringer i bestyrelsen:
Lejf Lyder Jensen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Vi siger mange tak for den
store indsats Lejf har leveret gennem hans år i bestyrelsen. Tommy Clausen er indstillet til
at indgå i bestyrelsen, hvilket vi er yderst tilfredse med. Tommy er holdleder for vores 1.
hold, og er kendt som en mand med styr på papirerne og orden i tingene, samt med rigtig
gode tiltag omkring seniorfodbolden.
Brian Straaberg er indstillet som suppleant til bestyrelsen, hvilket vi ligeledes er rigtig godt
tilfredse med. Brian er en engageret ungdomstræner, og har en del erfaring med bestyrelsesarbejde, idet han sidder i bestyrelsen for børnehaven.
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Fodbold
Frem poder
Træningen for spillere fra 4 år til 10 år følger i næste klubblad, og udsendte sedler m. m.
Vi har gode og voksne trænere klar.
Og husk: der er god prøvetid for alle
Ring 74442225 ASMUS hvis du vil vide mere.
Vi glæder os at se dig i klubben.
FREM FODBOLD
asmusfrem@stofanet.dk

Træningstider for ungdommen
Vi har følgende træningstider i 11 mands fodbold:
Lilleputter (11 og 12 år) drenge og piger starter første gang tirsdag d. 28 febr., kl. 17.30 til
18.45, derefter tirsdag og torsdag kl. 18.30
Drenge (13 og 14 år) træner mandag og onsdag kl.18.30 til ca. 20.00.
Vi starter onsdag d.1 marts
Junior (15 og 16 år) starter onsdag d. 1.marts kl.1900. Der starter vi med et spillemøde,
hvor vi snakker træningstider m.m.
Trænere er
lilleputter: John og Asmus
drenge: Kim Steg, Broager
Junior: Esben Ludvigsen
Vil du vide mere om fodbold så kontakt Asmus tel.74442225
Vi glæder os at se dig
FREM FODBOLD

Opstart af senior-fodbold 2006
Efter den super sæson vi havde i 2005, så er vi klar til en ny sæson. Første træningssamling
er lørdag den 18. februar, hvor vi starter med en god omgang træning efterfulgt af spillermøde og en gang suppe a lá Asmus i klublokerne.
Træner/holdleder situationen er endeligt faldet på plads. Mogens Mau fortsætter som træner
assisteret af Sven Erik Hansen, der ligeledes overtager tjansen som holdleder for 2. holdet
efter Allan Venderby. Tommy Clausen fortsætter ligeledes som holdleder for 1. holdet.
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Efter oprykning fra Serie 5 til serie 4 er den umiddelbare målsætning for 1. holdet at vi skal
kunne klare os ”fornuftigt” – det bliver svært, men jeg er sikker på at vores talentfulde trup
og dygtige træner(e) nok skal skabe resultaterne. Første kamp for 1. holdet ligger 5 marts
mod Ensted IF i Ensted – kl. 14.00
Vores 2. hold skal vinde nogle kampe, spillerne skal lige have fundet sig til rette på de forskellige positioner, så skal det nok gå. 2. holdet tordner ud mod Hjortkær UIF den. 18.
marts i Hjortkær – kl. 15.00
Desværre blev det ikke til hjemmekampe i første spillerunde.
God sæson
Mads H. Johannsen
fodboldformand

Oldboys og veteranfodbold
Hvis du har spillet fodbold i 2005, vil du om kort tid modtage en indbydelse om sæsonstart.
Vi forventer at komme i gang med lidt småtræning, træningskampe omkring den 1. april
evt. før.
Til dem der ikke har spillet før, men gerne vil være med til 3 gode halvlege - kontakt da en
af nedennævnte personer.
Vi har forskellige str. brugte fodboldstøvler til de der måske ikke har spillet i mange år,
men lige står og mangler støvler
for nu at prøve om fodbold er noget man kunne få lyst til at fortsætte med. Oldboys træner
normalt ikke men spiller kampe om onsdage og/eller torsdage.
Veteraner træner normalt heller ikke, men spiller kampe om mandage. Vi spiller seriøs fodbold med vægt på det sociale.
Veteraner står muligvis og mangler en målmand, så skulle der måske gemme sig en derude
der før har stået som målmand,
vil vi være yderst taknemmelige. Vi lover en masse spilletid.
Oldboysholdleder Peter Skriver
assistent Flemming Latter

tlf. 74 65 24 35
tlf. 74 44 06 16

Veteranholdleder Bjarne Bohsen
assistent Uwe Schmidt

tlf. 74 44 08 86
tlf. 74 44 02 33
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Fodbold

Indstilling af Hans Jørgen Nissen
Den 21. november 2005 modtog Hans Jørgen Nissen en fuldt ud fortjent
anerkendelse fra kulturudvalget i Broager. Fodboldafdelingen under
FREM-Egernsund havde indstillet Hans Jørgen for det store arbejde han
ligger i klubben.
Begrundelserne for indstillingen følger nedenfor.
- Hans Jørgen er et engageret medlem af fodboldafdelings bestyrelse hvor han varetager tjansen som materiale formand.
- Hans Jørgen har igennem en årrække været en del af trænerstaben i FREM
- Hans Jørgen har ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med at arrangere drengeholdets fodboldtur til Limone Cup i Italien. Herunder har Hans Jørgen været en af
drivkræfterne bag indsamling af midler til finansiering af en sådan tur. Turen er blevet fuldt finansieret ved stort forældreengagement samt et stort engagement fra vores
drengespillere.
- Hans Jørgen har gennem flere år været én af drivkræfterne bag FREM-Egernsunds
årlige loppemarkede, en aktivitet som ”skæpper” godt i FREMs kasse.
- Hans Jørgen en del af teamet bag Julestævnet og bankospil
Det er dejligt, at have en sådan person som en del af fodboldafdeling
– en rigtig ”sejtrækker”
På fodboldafdelingens vegne
Mads H. Johannsen
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FREM

Åben skole
HUSK FREM's åben skole arrangement
d. 30. 03. 2006, hvor arkitetbureauet Kieler
informerer om Grønlandsprojektet
og andre udviklingsmuligheder i Egernsund.

EGERNSUND
Havnevej 3
Egernsund

74 44 27 54

EME
MASKINFABRIK

EGERNSUND

vvs

v/Hans-Peter Matzen
Sundgade 98, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17
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Hydraulik
Montage
Smedje
CNC drejning
CNC fræsning

Generalforsamling
Egernsund friv Brandværn d 27-01 06.
Kaptajnen bød alle velkommen, en særlig velkomst til vores æredes medlemmer,
og den nye mand Frank Eskildsen. Ordstyrer blev Gerhard Pawlowski.
Dagsorden blev læst op.
1.Velkomst. 2.Valg af dirigent. 3.Beretning. 4. Uddeling af årstegn. 5. Regnskab.
6.Regnskab ølkassen. 7. Indkommende forslag. 8. valg af stemmetællere. 9. Valg.
Kaptajnen oplæste beretningen for 2005. Beretningen blev godkendt.
Uddeling af årstegn.
Der blev uddelt 25 års tegn til Bjarne Johansen og Frede Smidt.
Regnskab.
Regnskab blev gennemgået, og man blev enige om at gøre en støre indsats ved
indsamling af passiv kontingent.
Regnskab for ølkassen blev vist og godkendt,
Der var ingen indkommende forslag. Stemmetællere blev Robbi og Åge.
Valg.
Valgt blev Brandkaptajn. Torben Eskildsen. Brandmester. Poul Asmussen.
Nyt bestyrelsesmedlem. Thomas Asmussen. Kasserer Robbi Hansen.
Parolemedlem. Hans-jørgen Clausen. Depotmester 2 Thomas Asmussen.
Fanejunker Gerhard Pawlowski. Bilagskontrollant Hans-jørgen Clausen.
Sikkerhedsrepræsentant Kim Nielsen.
Bjarne Johansen ønskede efter 25 år i værnet ikke længere at være aktiv brandmand.
Robbi Hansen ønskede ligeledes at stoppe, men fortsætter dog som kasserer.
Eventuelt.
John uddelte en ny flasketur kalender, og kunne fortælle at det kører rimeligt.
Byfesten 2006.
Efb er fra i år med til at arrangere byfesten og man enedes alle om at deltage,
man afventer at høre noget mere fra formanden Teddy Pedersen, som vil komme
til den først kommende øvelse.
Øvelsesplanen for 2006 blev vist og med små ændringer blev den godkendt. Der
blev foreslået at købe et apparat der kan sms! Ud til alle med mobil telefon og
fortælle at der er brand. Man blev enige om at vente med køb til efter byfesten,
med et forhåbentligt stort overskud.
Kaptajnen takkede for god ro og orden, mødet sluttede kl.21.30.
Referent P Asmussen
PS: Selv om vi har fået mange nye brandmænd, er der stadig plads til dig.
Skulle du få lyst til afprøve kræfter som brandmand, så hold dig ikke tilbage,
ring til brandkaptajn Torben Eskildsen på tlf 74 44 27 53.
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FREM

Leje af klublokalerne
Alle henvendelser angående leje af klublokalerne
bedes rettes til Asmus, tel. 74 44 22 90.

ANDELSSELSKABET

EGERNSUND VANDVÆRK
Der indkaldes hermed til den

ordinære generalforsamling
Onsdag d. 22. marts 2006 kl. 19,00
i Egernsundhallens Cafeteria, Egernsund Skole.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Forelæggelse af formandens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne år til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Den af bestyrelsen beregnede vandafgift for indeværende år forelægges
til godkendelse.
9. Eventuelt.
Kom og se en demonstration af vores nye styrings- og alarmsystem vi
netop har fået installeret.
Såfremt du ønsker flere oplysninger, kan du altid kigge nærmere på:
www.egernsundvand.dk
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Borgerforeningen
JULESTJERNER/JULETRÆ PÅ HAVNEPLADSEN
Så er sæsonen forbi og holdet (vi er 11
personer), der nu gennem rigtig mange
år har sørget for at Julestjernerne blive
hængt op og nedtaget igen – frivilligt
arbejde – ingen betaling – og sådan skal
det jo også være – vi hygger os og slutter
så af med en bid mad og en øl eller to.
Det var så i forbindelse med at vi sad og
hyggede os, at spiren til nedenstående
opstod.
Omkostningerne til pærer, reparation af
stjernerne – sikkerhedsudstyr m.m. betales af Egernsunds erhvervsliv/håndværkere + enkelte private, der årligt betaler kr.
300,-. Desuden får vi stor hjælp fra kommunen, der opstiller standerne og giver et
pænt tilskud til pærerne – de koster faktisk ca. 9 tkr, årligt – så det er meget irriterende, når nogle synes det er sjovt at
skyde til måls efter pærerne – specielt når
man så rammer og ødelægger bare én
enkelt pære, så ser det faktisk ikke godt
ud og ligner ikke en stjerne – det er der
sikkert mange der har bemærket.
Juletræet kunne heller ikke i år klare
”pusten” – Borgerforeningen leverer træet
og er ansvarlig for dette - vi sætter det
”bare ” på plads – med stor hjælp af Kuddi – ellers kunne det slet ikke lade sig
gøre.
I år var vi så uheldige at træet knækkede
hele 2 gange – og rent faktisk lå træet
mere ned end det stod op – det er der så
nogle Egernsundere – jeg aner ikke hvem
det var – men der er så faldet et par
bemærkninger til nogle fra opsætningsholdet om - hvorfor det ikke allerede er
rejst igen o.s.v. – men rent faktisk er det
jo ikke opsætningsholdets problem – selv
om det jo som regel ender med at ”Stjer-

neholdet” tager sig af det – men ”man” –
og her tænker jeg på dem der går og mukker i krogene om at det er da også for
dårligt - hvorfor gør man ikke dit og dat ?
- ”man” forventer altid at andre tager
affære - og typisk er det personer som sikkert aldrig selv har ydet en frivillig indsats til gavn for Egernsund.
Så næste gang der er noget der irriterer, så
tilbyd at give en hånd med – gør selv en
aktiv indsats – så løses det der irriterer
eller man godt kunne tænke sig garanteret hurtigere næste gang, og rent faktisk
er jeg overbevist om at ”man” får det bedre med sig selv.
Det var en lille opfordring til ikke at gå og
surmule, men selv gøre en aktiv indsats
næste gang.
Mange har sikkert bemærket at træet ikke
var så kønt anden gang det blev rejst –
toppen manglede – ikke noget stormen
var skyld i - nej en eller anden ”stakkel” –
hærværksmand - eller hvad man nu skal
kalde vedkommende, der savede toppen
af træet + ødelagde ledningen – utroligt at
nogen kan finde på sådan noget – ”Stjerneholdet” er målløse – det er du sikkert
også - Nå nok om det.
Problemet er jo at juletræsfodens diameter er ret begrænset, så træet altid skal
spidses til for at komme ned i røret – det
svækker modstandskraften, når vinden
tager til – så det arbejder vi da på at få
ændret til den kommende Jul.
Et forsinket Glædelig Jul og ønsket om at
træet i år klarer en hel sæson og vi undgår
hærværk på stjernerne.
Ib Funder/Stjerneholdet.
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BORGERFORENINGENS GENERALFORSAMLING,
DEN 22. FEBR. 2006 KL. 19.30
I FREMS LOKALER PÅ DEN GL. SKOLE.

Egernsund Borgerforening/Ib Funder

En vigtig Egernsund information
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Mød op til Generalforsamlingen.
Alle er velkomne – også selv om du ikke er medlem af Borgerforeningen (det kan du blive den aften - dog uden stemmeret i år) – vi har
nemlig været sløje til at værge nye medlemmer – det indrømmer vi
gerne – så det skal jo ikke fratage dig retten til at deltage i generalforsamlingen og deltage i debatten og meget gerne komme med forslag til
bestyrelsen.
Borgerforeningen har de seneste år levet en anonym tilværelse, dermed
være ikke sagt, at vi ikke laver noget, for det gør vi da – bl.a. arranger
vi - LANTERNEFESTEN – JULETRÆSFESTEN – SØRGER FOR
AT DER FLAGES PÅ DE OFFICIELLE FLAGDATOER – ANSVARLIG FOR VEDLIGEHOLDELSE AF SKULPTUREN PÅ HAVNEPLADSEN – ÅBEN SKOLE EN GANG ÅRLIG – SCT. HANS – Ting
som efterhånden er tradition, og som mange jo tager som en selvfølge,
for sådan plejer det jo at være.
Jeg hører ofte – mest fra beboere, der ikke er medlem af Borgerforeningen – hvad gør I ved det ? – Hvorfor har I ikke taget stilling til dit
og dat ? – det er så oftest ”ikke altid” noget vi har drøftet i bestyrelsen
og vurderet om vi skulle gøre noget – et godt eksempel er lukning af
bl.a. Brugs og Sydbank – der er nok ikke mange der ved, at Tove Hagenau efter et bestyrelsesmøde tog kontakt til Rema 1000 for at få en
dagligvare butik til Egernsund – Hvad siger I så ??
Efterhånden har vi fået rigtig mange ”nye” beboere i Egernsund –
familier der ikke er efterkommere af indfødte Egernsundere, men er
flyttet hertil, fordi vi bor et dejligt sted.
Vigtig – vigtig:
På generalforsamlingen skal vi i år bl.a. vælge/genvælge formand og
kasserer – begge er villige til genvalg, så man skal ikke være nervøs
for at møde op - men helt ærlig – synes du ikke vi trænger til nye og
yngre kræfter i Borgerforeningen – med nye ideer/visioner – Nye koste
fejer jo også godt – vi bliver ikke sure – vi kan godt se det – bare der
kommer lidt nyt blod i bestyrelsen – så vil det glæde os og helt sikkert
også gavne Egernsund fremover.
Til slut et ønske om at der kommer rigtig mange til generalforsamlingen og at vi får en dagligvare butik til Egernsund i år.

Badminton
Udvalgsgeneralforsamling
den 24. januar 2006
Beretning
Ungdomsafdeling:
Afdelingen består af 27 spillere til og med u13. 3 træner og 1 hjælpetræner. Hvilket er en
tilbagegang på 10 spillere. Dertil skal siges af
der var en hel række u-15 der aldrig mødte
frem eller meldte sig ud af klubben.
Holdturnering 2004-05
I holdturneringen havde vi 4. hold under DGI,
1 U- 11, 2 U-13 og 1 U-15, det ene hold af U13 blev amtsmester og skulle videre til landsmesterskab.
Individuelt:
Havde vi 6 spillere med ved DBF Sønderjylland og U-13 Nikolaj Christensen og U-19
Jesper Christensen blev udtaget til DMU i
Grindsted hvilket var en flot præstation. Vi
havde også 5 spillere med ved DGI amtsmesterskab. Der kom U-13 Nikolaj Christensen
og Rune Kirkegaard med til LM. De fik en
anden og tredje plads i HS og en anden plads i
HD.
Klubmesterskabet blev afviklet den 19.
marts med 20 spillere og 52 kampe.
Klubbens vandrepokaler gik til
Årets spiller
Nikolaj Christensen
Størst fremgang
Benjamin Christensen
Kammerat/ Fairplay Jacob Nielsen
Sæson 2005-06
Sæsonen startede i uge 33 med U-11 om tirsdage og U–13 og op efter, om torsdagen. Men

der mødte kun U-13 spillere, resten hørte vi
ikke fra. Derfor er det kun tilmeldt et hold til
hver række.
U-11 ligger lige nu på en anden plads og U13 på en sikker første plads.
Individuel:
Havde vi kun 1 spiller med ved DBF i december og 7 spillere ved DGI i januar hvor vi har
fået udtaget to spillere til LM. Det er Tobias
Aupke ved U-11 og Jonas Lemke ved U-13.
Senior afdeling: Består af 10 spillere. I sæsonen 2005/06 spiller de stadig i serie 3. De har
store problemer, da de mangler piger til holdet. Så det skal drøftes om vi næste år, skal
spille under DGI.
Motionisafdeling:
Har haft en lille nedgang på 8 mand. Så vi er
72 motionister. Det kører stort set af sig selv.
Igen i år har vi fået hjælp fra Ib og Viggo med
banefordelingen.
Indtægter:
Igen i år tager vi til Gråsten ringridning sammen med fodbold afdelingen. I samme forbindelse vil jeg takke alle hjælpere der har hjulpet
os til at tjene penge til afdelingen, ved ringridningen 2005.
Til slut vil jeg takke alle der hjulpet badminton afd. gennem året og tak til bestyrelsen.
Poul Brock Larsen
24. januar 2006
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Nyt fra formanden
Ungdomsafdeling:
Turneringen er ved at være slut for denne sæson, og vores U-11 mangler
kun en kamp, den skal spilles sidst i februar. De ligger p.t. på en 3. plads.
Vores U- 13 er færdig med kampene og ligger på en 1. plads, og derfor skal
de spille om amtsmesterskab den 5. marts i Vojens mod de andre puljevinder.
Individuelt havde vi 1 spiller med ved DBF Sønderjylland kredsmesterskab i
december og 7 mand med ved DGI amtsmesterskab i januar. Ud af resultaterne blev U-13 Jonas Lemke og U-11 Tobias Aupke udtaget til landsmesterskab i henholdsvis Fredericia og Vejen. Tillykke med udtagelsen.
Klubmesterskab bliver afviklet den 11. marts. Husk tilmelding.

Motionister Klubmesterskab bliver afviklet den 8. april. Husk at tilmelde jer.
Gråsten Ringridning:
Igen i år har vi sagt ja til at hjælpe ved ringridning. Jeg vil endnu engang
håber vi kan få mange til at hjælpe os, så vi kan komme ud at opleve noget
med vores spillere.
Poul Brock Larsen

taverna

Aphrodite

græske specialiteter

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
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• ALLE RETTER KAN BESTILLES UD AF HUSET
• HAR FESTLOKALE TIL 50 PERSONER
Marinavej 1 · Egernsund
tlf. 74 44 09 10

Badminton
Stævne deltagelse for ungdom
Ungdomsafdelingen i badminton får jævnligt invitationer til stævner rundt om
i vores landsdel, men interessen er ikke så stor igen hos alle, vi har 5 spillere
som har været rigtige flittige til at ta’ ud til stævner, og for Tobias Aupke og
Jonas Jessen har det også resulteret i oprykning til en stærkere ”klasse”.
Men i gennemsnit har der cirka været 7-8 spillere af sted til stævner.
OG HUSK SÅ LIGE AT RINGE TIL MIG ELLER SMS HVIS I FÅR EN 1-2-3
PLADS TIL STÆVNER, SÅ VI KAN FÅ DET I AVISEN. DET SKAL VÆRE
SENEST SØNDAG AFTEN I GIVER BESKED OM RESULTATER!!!!
MIT TELEFON NR. ER: 28 53 92 28
Det der er godt i badminton, er at man altid kommer til at spille mod nogle
som lige så gode som en selv, og er man så blevet stærkere, så vinder man
og får point til at rykke op og så møder man igen nogle som er lige så gode
som en selv. MEN spilleren kommer kun videre hvis de deltager i stævner, for
det er kun der de får point ( 1-2-3. pladser) så man kan rykke op!!!
Da det er første år jeg har med invitationer og tilmeldinger at gøre, er der
måske ting der nok kan gøres anderledes, og en ting jeg nok skal få lavet om
på til næste år, er at I får en oversigt med datoer på de forskellige stævner
her omkring.
Mvh
Rita Latter

Vognmandsforretning

BC

Maskinfabrik ApS

Chr. Lorentzens eftf.
v/Kurt Lorenzen

Havnevej 46 · Egernsund

Tlf. 74 44 06 57 • Bil 30 74 55 95

Drejning • fræsning •
plan- profil og centerlessslibning
Værktøjsfremstilling

Tlf. 74 44 21 81 • fax 74 44 21 99
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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

Rathjes
Bageri

• Hårde hvidevarer
• Alt i belysning
• EDB installation

Egernsund
74 44 27 92

Nyvej 5 · Egernsund

Telefon 74 44 25 80
Telefon 74 65 93 11
Netbank

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

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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Sundsnæs 6A . 6300 Gråsten . Tlf 74 65 03 16
www.kfn-keramik.dk

Broager
74 44 11 83
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Turneringskamp
søndag den 4. december 2005
Efter at have været med til drengenes
første turneringskamp i Jels tidligere
på sæsonen, hvor de vandt 4-2 over
Skodborg, 6-0 over Kværs og 4-2
over Ulkebøl, var jeg simpelthen nødt
til at komme med til den anden turneringsdag. Jonas, Tobias, Jacob &
Gaiz kæmpede simpelthen så bravt,
og i bilen på vej hjem fik den ikke for
lidt - de var super stolte. De eneste i
puljen de ikke har mødt endnu var
Haderslev. Så der var ingen vej udenom - jeg skulle med næste gang.
Søndag den 4. december skulle de
så spille i Klosterhallerne. Der blev
sat en Twix på højkant til den person,
der kunne gætte det rigtige kilometertal fra Egernsund til Kloster. Det
blev en meget tæt kamp, hvor Jonas
trak det længste strå.
Jonas, Tobias, Kasper & Jacob var
kampklare. De første de skulle møde
var Ulkebøl, hvor de spillede en flot
6-0 sejr hjem. Derefter stod der
Skodborg på programmet. Jonas
mødte en stærk spillende Morten
Dahl, og Jonas var bagud 10-0. Vi
har en lille joke kørerende, at hvis de
ikke vinder, så få de lov til at gå hjem.
Jeg tror Jonas kom i tanke om dette.
Han vendte 100%, og vandt sættet
15-10. Rigtig flot. Næste sæt vandt

han 15-0. Så var Morten Dahl sat på
plads. Godt kæmpet. Tobias, Jacob
& Kasper var alle ude i nogle rigtig
seje 3 sættere, som de vandt. Holdet
vandt 5-1 over Skodborg. Træneren
herfra mente ikke, at den overbevisende 5-1 sejr var et billede af styrkeforholdet, hvilket jeg kun kunne
give ham ret i. Skodborg spillede
også rigtig godt - men ungerne fra
Egernsund ville ikke gå hjem, så de
kæmped, så svedet drev af dem.
Til sidst stod Haderslev for tur. Også
her en 5-1 sejr. Efter nogle flotte
kampe. Enkelte af Haderslev spillerne kunne ikke forstå vi vore knægtes
sønderjysk, hvilket vi grinede af. Vi
kommer jo trods alt alle fra Sønderjylland.. :-)
Knægtede spillede hver 6 hårde
kampe - men hvor er dejligt at se, at
de giver sig fuldt ud. De har nu vundet over alle i deres pulje, og jeg
glæder mig allerede til næste turneringskamp en gang i januar.
Finn Nielsen
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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
Deres lokale vinduespolerer
• Privat
• Erhverv
• Uforbindende tilbud gives

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

Byen’s Blikkenslager
Aut. GVS Installatør
Henning W. Villesen
Nejsvej 34, Broager
Tlf. 74 44 93 40 • Biltlf. 30 74 66 79
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DM i badminton
for eliten

DM i badminton for eliten blev afviklet i Vejen 2. – 5. februar 2006.
Ungdomsafdelingen blev inviteret til,
at komme op at se Danmarks bedste
spiller. Vi var 15
spillere/trænere/forældre, der kørte
op for at se noget godt badminton. Vi
så blandt andet finale i mix double.
Jens Eriksen/Mette Scholdager –
Thomas Laybourn / Kamilla Juhl, de
spillede en flot 3 sætter med favorit
sejr til Eriksen/Scholdager.
Semifinale herrer single Peter Gade,
der blev Danmarksmester – Anders
Boesen.

Dame single Tine Rasmussen, der
også blev mester – Tine Høj.
Herrer double All Englandsmestrer
Jens Eriksen/ Martin Lundgård Thomas Laybourn/ Lars Påske. Kampen blev dog stoppet pga. Thomas
Laybourn fik en skulde skade.
Vi så også noget af dame doublen,
den anden herrer double samt herrer
single.
Efter kampene gik de fleste børn i
svømmehallen, og bagefter kørte vi
hjem med en god oplevelse af flot
badminton.
Poul Brock Larsen
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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

