Vore sønderjyske mestre

Maj 2005
25. årg. nr. 2

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. 2-MAJ 2005-25. ÅRG.
BESTYRELSEN
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsen
Badminton
Gymnastik
Fodbold
Klublokale
1. suppleant
2. suppleant

74449979
74442343
74442675
74442910
74440332

frem@egernsund.dk
mail@teddys-salon.dk
tove@egernsund.dk

74449112
74440876
74441974
74441262

fodbold@egernsund.dk

Poul Brock Larsen
Rita Latter
Ann Heuschkel
Tove Petersen
Sanne Christensen

74440332
74440616
74440921
74442343
74440141

badminton@egernsund.dk
latterr@ofir.dk

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

74449112
74440233
74442225
30723794

fodbold@egernsund.dk
uwe@post9.tele.dk
asmusfrem@mail.dk

74442075

lljensen@jensen.mail.dk

KLUBBLAD
Ansvarsh. redaktør Birgit Aupke
Tryk
Ihle Grafisk Produktion

74442290

frembladet@egernsund.dk

Egernsund hallen

74440017

Revisor
Revisor

Thorkild Kristiansen
Teddy Petersen
Tove Hansen
Henning Jürgensen
Poul Brock Larsen
ledig
Mads Johannsen
Tommy Clausen
Søren B. Petersen

badminton@egernsund.dk

Hans Henrik Mau
Ib Funder-Nielsen

BADMINTON
Formand
Bestyrelsen

FODBOLD
Formand
Bestyrelsen

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. 6. august 2005
Deadline for stof til næste nummer:
24. juli 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
Opfordring – Lad os stå sammen i Egernsund!
For mig som
Egernsunder
har Egernsunds
udvikling igennem det sidste
halve år været
beskæmmende.
Først lukkede
Færgegården,
så flyttede Sparekassen
til
Gråsten, herefter lukkede brugsen og på det seneste er
vores blomsterhandler også flyttet til
Gråsten. Hertil kommer, at det på det seneste er blevet bekendtgjort, at Egernsund
Skoles overbygning, 7. 8. og 9. klasse pr. 1.
august flytter til Broager, mens 10. klasse
på samme tidspunkt flytter til Sønderborg.
Hvordan er det kommet så vidt, og hvad
skal det alt sammen ende med? Skal vores
dejlige by med sin fantastiske beliggenhed
ende i rollen som soveby, nu hvor vi kun har
vores teglværker, vores håndværksvirksomheder, vores bager, vores bank og vores kirke tilbage?
Men hvad kan vi som Egernsundere gøre
for at stoppe denne for vores by så deprimerende udvikling? Som det ser ud i øjeblikket er der ikke megen hjælp at hente hos
vore lokalpolitikeres. Dette fik vi en tydelig
illustration af i forbindelse med etableringen af vore nye klublokaler på Egernsund
gamle Skole, og der er ingen tvivl om, at
vores politikere gerne ser, at vores fodboldafdeling og for den sags skyld vores øvrige
sportsafdelinger bliver lagt sammen med
Broager. Hvis dette ender med at blive en
realitet, vil vi – i forlængelse af lukningen

af Egernsund Skoles overbygning - opleve
en betydelig forringelse af vores børns
muligheder for at dyrke sport i Egernsund.
Sådanne "ønsker" fra politikernes side må
vi efter min mening ikke blindt følge, men
se dem som en udfordring på baggrund af
hvilket vi Egernsundere i fællesskab står
sammen og gør noget aktivt for at styrke
vores by. Og som det må vurderes nu, hvor
vi ved, at vi bliver en del af Sønderborg
Storkommune, vil vores udfordringer af den
slags blive endnu større i fremtiden. Hvordan overbeviser vi således det kommende
byråd i Sønderborg om, at det kulturelt og
sportsligt skal prioritere Egernsund lige så
højt som de øvrige byer i storkommunen?
Over for sådanne udfordringer må vi Egernsundere ikke blot give op eller - som vi plejer - "lade stå til",men forsøge at komme på
"forkant med udviklingen" og hver for sig
engagere os i, at vores kamp vil lykkes. Det
er vigtigt, at vi står sammen for at få stoppet
den seneste tids uheldige udvikling. Alle vi
Egernsundere har et ansvar for også i fremtiden at sikre et godt og sundt bymiljø i
vores by. Og for at sikre, at vore børn og
unge har de bedst mulige betingelser for
deres opvækst, fællesskab og læring.
Lad os derfor stå sammen og påbegynde
konstruktive diskussioner med hinanden
om, hvordan vi kommer videre og hvordan
vi bedst mulig kan hjælpe og støtte hinanden på tværs af aldersgrupper, politisk
ståsted og foreningsinteresser. I forbindelse
med planlægningen og tilrettelæggelsen af
den kommende "Egernsund Festuge 2005",
som beskrives andet steds her i dette num5

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

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

mer af Frembladet, er vi således allerede
godt i gang med at hjælpe og støtte hinanden. Festugekommiteen med Teddy Petersen, som den allestedsnærværende tovholder og Tanja Lorentzen (HK 71) Helle
Andersen, Rita Latter, Bjarne Bohsen,
Flemming Allerup, Andreas Aupke, Dennis
Furtner (Egernsund Frivillige Brandværn)
etc. ….., som flittige arbejdsbier, har på
tværs af byens foreninger allerede tilrette-

ANDELSSELSKABET

lagt en festuge, der siger "spar 2" til, hvad vi
hidtil har oplevet her i Egernsund. Nu ser vi
frem til at alle Egernsunds borgere bakker
op omkring festugen med aktiv deltagelse i
arrangementet. Der er mere end nogensinde
behov for, at dette års festuge bliver en succes for os alle sammen.
Thorkild Kristiansen

EGERNSUND VANDVÆRK

Var du forhindret til vores generalforsamling?
Var du forhindret til vores generalforsamling har du mulighed
for at se bestyrelsens beretning, regnskab, takstblad m.v. på
vores hjemmeside
www.egernsundvand.dk
Taksterne (excl. moms) for 2005 blev fastsat til:
Fast måleafgift
(uændret)
kr. 475,00
3
Vandforbrug pr. m
(uændret)
kr. 3,25
3
Statsafgift pr. m
(uændret)
kr. 5,00
Alle gebyrer m.v. fortsætter ligeledes uændret som hidtil.

BROAGER HUDPLEJE
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
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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

Tennis

STANDERHEJSNING
Finder sted lørdag d. 30. april kl. 14.00.
___________________________________________________________________________________________

TRÆNING
Juniorer:

Onsdage kl. 15.00-16.00. Træningen starter i hallen fra uge 15 til og med 17. Derefter foregår
træningen på banerne fra uge18 til og med uge 25.
Seniorer:
Tidspunktet er endnu ikke fastlagt.
Tilmelding: 6-9-årige: Kontakt Knud Erik Novrup 74 44 27 70
10-17 årige & seniorer: Kontakt Christina M. Krogh 74 44 16 91
___________________________________________________________________________________________

KLUBTURNERNING
Tilmeldingsfrist er lørdag d. 30. april, hvor der også afholdes standerhejsning.
Klubturneringen starter for alle rækker i uge 20 og forventes at være afsluttet
d. 25. september. Vejledende spilleplan udsendes til deltagerne.
__________________________________________________________________

ÅRETS BYFEST
Vi vil igen i år tilbyde byens borgere at deltage i vores konkurrence med boldkanonen.
Konkurrencen finder sted lørdag d. 21. maj kl.14.30 på Egernsund Stadion.
___________________________________________________________________________________________

TENNIS, TONS OG TUMMEL - FOR JUNIORER 7-14 ÅR
Finder sted søndag d. 12. juni kl. 10.00-16.00 i Egernsund Tennisklub.
Nærmere oplysninger vil blive annonceret via separat invitation samt opslag i klubhuset.
__________________________________________________________________________________
PRÆMIEOVERRÆKKELSE

____

For at forlænge klubturneringen, har vi valgt at lægge præmieoverrækkelsen sidst i
september. Dato: Søndag d. 25. september kl. 14.00.

___________________________________________________________________________________________

Bestyrelsen ønsker jer god fornøjelse!
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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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Håndbold

HK71 EGERNSUND
Håndboldsæsonen er slut for denne gang, og
vi kan igen gøre status.
Vores børnehold, som vi desværre ikke har
mange af, har haft en god sæson med flot
fremmøde til træning. Det er gået fremad
med pigerne fra uge til uge, og de skal nok
klare sig godt i næste sæson. Tak til alle
forældre til mini- og micropiger for lån af
jeres dejlige unger og tak for god opbakning
mht. kørsel og lignende.
Juniordamer og ynglinge har haft en lidt
svingende sæson, dog med en rimelig god
slutspurt. Vi håber at samle begge hold igen
til august. Nogle ynglinge er klar til seniorrækkerne, men vi tror dog at der alligevel er
nok til et hold.
Seniordamer har haft 2 hold. Serie 3 har klaret sig rimeligt og er sluttet i midten af puljen. Serie 1 damer måtte desværre sande, at
truppen har været for smal. Der har været
mange skader, og det har kostet point. Holdet rykker ned i serie 2 til næste sæson. Lidt
ærgerligt selvfølgelig, men holdet har et fantastisk sammenhold, og det bliver helt rart at
spillerne bliver knap så pressede fremover.
Seniorherre har spillet i serie 4 i denne
sæson. De har gjort det rigtig godt, og sluttede da også på en 2. plads i puljen. Det
udløste 2 oprykningskampe mod Vorbasse.
1. kamp blev spillet i Egernsund, og vi vandt
med 1 mål! Det viste sig dog, at vi ikke helt
kunne stå distancen, og vi tabte klart i returkampen i Vorbasse. Det er selvfølgelig lidt
surt, men bare klø på drenge – det skal nok
lykkes næste år.

Old girls startede ud med at have rigtig mange spillere på holdet. Desværre gik det ned
af bakke som turneringen skred frem, og til
sidst var der problemer med at stille hold.
Det lykkedes dog at få spillet alle kampe.
Træner Allan Niebuhr blev valgt ind i folketinget, så old girls mangler træner til næste
sæson. Stort tillykke til Allan med valget.
Jeg vil hermed gerne takke alle spillere for
en god sæson. En stor tak til alle trænere,
som gør et kæmpe arbejde. Det er beundringsværdigt, at der stadig er nogen, som
vil bruge en del af deres fritid på at gøre
andre glade. Det er i hvert fald ikke pengene
der gør det!!! Vi havde generalforsamling i februar, og bestyrelsen fortsætter uændret. Det er jeg meget glad for, det
fungerer rigtigt godt. Mange tak til Niels og
Karin for den gode service vi altid får i hallen. Egernsundhallen er vores "klubhus" og
det ville være katastrofalt for klubben, hvis
vi ikke havde jer!!
Tusind tak til alle vores sponsorer for
hjælpen med gevinster til passivmedlemskort, spillertrøjer, bolde og reklamebannere i Egernsund Hallen. Det er en uvurderlig hjælp vi får fra jer.
Traditionen tro mangler vi trænere til
næste sæson. Situationen er, at vi mangler
trænere til følgende hold: juniordamer,
seniordamer S2 og S3 , seniorherre og old
girls!!!!
Ring til Tanja Lorentzen 74440657 hvis
du har mod på opgaven, eller kender
nogen der har.
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Håndbold
HK71 Egernsund er i år med i arbejdet
omkring Egernsund Byfest. Et rigtig godt
initiativ, som vi håber bliver en stor succes.
Vi er meget glade for den mulighed vi har
fået for at være med til at præge byfesten.
Det forpligter selvfølgelig, og vi håber, at
også vores medlemmer og forældre m.m. vil

støtte arrangementet. Alle sejl er sat til, og
der vil være et bredt udbud af aktiviteter for
alle aldersgrupper i løbet at de 4 dage i maj.
(se program andet sted i bladet).
Kom og vær med når festen løber af stabelen, og støt de lokale foreninger.

Svend Aage Erichsen 70 år
I februar fyldte en af HK71 Egernsunds
mest trofaste soldater 70 år. Svend Aage har
været i klubben i mange år og er stadig
aktiv som hjælpetræner på klubbens herrehold. Svend Aage har altid tasken med, når
herrerne skal ud til kampe – for man ved jo
aldrig hvad der sker!!

Således har han også i denne sæson stået på
mål da det kneb for holdet. Svend Aage er
også medlem af bestyrelsen, og på sidste
generalforsamling modtog han genvalg for
de næste 2 år.
Derudover har Svend Aage meldt sig som
træner for ynglinge damer til næste sæson
sammen med Malene Brodersen.
Tusind tak for din indsats og dit engagement i klubben igennem alle årene. Vi er
glade for og stolte af, at du er en del af
HK71 Egernsund, og vi håber at du fortsætter længe endnu.

Majbrit Clausen
Æblehaven 5 • Egernsund

Med venlig hilsen
HK71 Egernsund

Tlf. 74 44 22 98
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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Byfest 2005

Til alle små og store børn
Skattejagt søndag kl. 13.00, vi mødes ved det store telt.
Fine præmier! Kom og vær med.
Hilsen Lotte.

TEST DIT TALENT SOM
TENNIS-SPILLER
Kom og besøg os til byfesten
Egernsund Tennisklub er på pladsen

Lørdag d. 21. maj kl. 14.30
Tør du tage kampen op mod vores boldmaskine
og bevise hvor hurtig du er på fusserne??
Fang mindst 10 bolde ud af 15 mulige
og vind en fin nøglering fra Egernsund Tennisklub.
Mojn, vi ses til byfesten
EGERNSUND TENNISKLUB
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Byfest 2005

Egernsund rundt
Motion er sund. Det ved vi alle sammen. Og motion kan være så nemt og samtidig en
rigitg dejlig oplevelse. Vi gør det nu endnu nemmere for dig.
Kom og vær med til "Egernsund Rundt 2005".
For anden gang kan du måle dig med alle dine naboer eller ham fra for enden af vejen.
Oplev din egen kondi.
Om du er mere til en rask gå-tur inklusive hyggesnak eller du vil prøve dine evner ved
et (moderat) løbetempo bestemmer du selv. Når du deltager har du allerede vundet.
Ved byfest er DU inviteret til en tur igennem Egernsund. Der er to ruter, en kort rute på
ca. 2-3 km og en lang rute på ca. 5-6km. Du kan enten vælge én af dem eller begge to.
Valget er dit. Det kommer ikke an på at vinde (som sagt du har jo allerede vundet ved
at du bare kommer igang),
Start er lørdag den 21. maj kl. 10 fra 'Egernsund Stadion' ved den gamle skole. Deltagelse er gratis.
På byfest-udvalgets vegne
Andreas Aupke

GRÅSTEN SALATFABRIK
Tlf. 74 65 13 30
6300 Gråsten

Gråsten · Tlf. 73 65 26 00
Egernsund Tømrerforretning
www.peterveng.dk
T
LITE
KVA IDEN
T
TIL

Tilbyder sig med alt indenfor faget
Tlf.: 74 44 07 68 • Fax: 74 44 07 60
Mobil: 28 12 49 19
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Broager · Tlf. 73 44 15 00

Byfest 2005
HALLO STRANDLØVER OG LØVINDER
Så er der

BEACH-VOLLEY
i byen.

Lørdag d. 21.05. kl.14.00 afholdes beach-volleyturnering på festpladsen.
Der dystes med 4 mands-hold (m/k) med max. 2 udskiftere.
Præmier til første- anden- og trediepladsen.
Ingen regler for hverken påklædning, kondi, alder eller køn.
OG DET ER GRATIS
SÅ ALTSÅ:
Find et godt navn til holdet (max 6 pers.) og tilmed jer på e-mailadr.
damvej@get2net.dk eller udfyld og aflever nedenstående kupon på
Damvej 2 - inden 15.maj.
Tilmelding til beach-volley d. 21.5.2005 kl.14.00
HOLDNAVN:
Deltager 1:
2:
3:
4:
5:
6:

VOGNMAND

HOLGER MØLLER
Kystvej 7 Egernsund

tlf. 74 44 20 40

Schmidt & Dreehsen
NYGADE 7 - GRÅSTEN
Tlf. 74 65 09 86
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GRISEFEST
Lørdag, kl. 19.00 - ca. 02.00

Her er så arrangementet til alle jer der gerne
vil ha' en hyggelig aften i byen. For vennerne, for firmaet,
for familien, for naboerne, eller "bare for sjov".
Vi håber at vi på denne aften kan samle alt og alle til én
stor hyggelig fest, unge som gamle.
Menuen står på helstegt pattegris med "Zubehör".
Borger-, nabo-, familie-, venne-, fødselsdags-, byfest- fest.
Menu
Helstegt pattegris m/ diverse tilbehør
Musik v/ Allen Vennebye
Pris pr. kuvert er 95,- kr. inkl. 1 fadøl/vand
Tilmelding til:
Teddy Petersen, 74 44 23 43/ 74 44 24 74
eller mail til: post@egernsundbyfest.dk
Vi har kun plads til 400, så du skal være hurtig.
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Program for byfesten 2005
Torsdag 19/5

19.00

Kræmmermarked
Børneaktiviteter v. Egernsund
SFO
Festpladsen åbner
Dukketeater
Det Muntre Køkken
Scenen er din!
Beachvolley
Tenniskanonen
Frem Egernsund 1 SUB Sønderborg
Borgerfest

Fredag 20/5

02.00

Festpladsen lukker

14.00
18.30

Søndag 22/5

Byfesten starter
18.30
lottospil i gymnastiksalen på
den gamle skole
i samarbejde med Egernsund
Husmoderforening og pensionistforeningen
Øl/Vand samt Kaffe/te kan
købes
18.30
Præmieskatturnering i Frems
klublokaler på den gamle skole.
19.00
Baren åbner
Ringriderpølser kan købes på pladsen

Festpladsen åbner
Cykelringridning 2005
Start fra Havnepladsen kl 18.30
19.00
Baren åbner
Dart og rafling i teltet
Ringriderpølser kan købes på pladsen
19.30
Rock Under Teltdugen
21.00
Kåring af årets Cykelringridere.
21.30
Koncert fortsat.
02.00
Festpladsen lukker

Lørdag 21/5

11.00
11.00
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
14.30
15.30

13.00
13.00

PMV på pladsen
Festpladsen åbner
Baren åbner
Ringriderpølser kan købes på pladsen
13.00
Skattejagt for børn
14.30
Skumsjov
15.30
Fodboldkamp ?? Hmm…
17.00
Kåring af bedste rafler og Dartspiller.
18.00
Byfesten 2005 slutter af.
Tak for i år.

9.00
10.00
10.00

Morgenkaffe for alle
Byg et sandslot.
Baren åbner
Dart og rafling i teltet
Ringriderpølser kan købes på pladsen
10.00
Gå-, Løbe-, Stavgang.
11.00
Børnekræmmermarked
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CYKELRINGRIDNING 2005

Vær med til igen i år at gøre festen endnu mere festlig.
Deltag i årets cykelringridning d. 20. maj 2005 – måske er
det denne gang, "Midde & æ Piche" bliver slået af tronen.
Vi starter kl. 18:30 fra havnepladsen.
Prisen per hold er 100 kroner per hold af max 5 ryttere.
Der betales ved tilmeldingen. Der er igen i år præmier, der
kan omsættes i naturalier.
Udfyld bare nedenstående kopon.
Tilmelding kan ske til Helle Andersen, Sundgade 39, i Teddys Salon eller Sydbank.

✄

Vi vil selvfølgelig gerne deltage i Cykelringridningen ved Egernsund Byfest 2005
Holdets navn:
Holdleder:
Telefon:
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Egernsund Byfest

BØRNEKRÆMMERMARKED
Lørdag d. 21. maj fra kl. 11.00-14.00
(PÅ FESTPLADSEN VED DEN GL. SKOLE)

Kom og vær med til at lege handelsmand for en dag. I kan
sælge jeres legetøj, ting og sager. Medbring blot et tæppe
eller et bord til jeres legetøj m.m.Tilmelding kan ske ved at
ringe eller kigge forbi:
Egernsund Skolefritidsordning (SFO)
Skovgade 13
6320 Egernsund
Tlf.: 73 44 16 00
Tilmeldingsfrist: Onsdag 18. maj 2005

Egernsund Byfest 2005

KRÆMMERMARKED
Da SFO’en arrangerer kræmmermarked for børnene lørdag
d. 21. maj vil vi også gerne give voksne lejlighed til at få ryddet op i deres liv og måske oven i købet tjene en lille skilling
samme dag.
Hvis du er voksen og gerne vil have en stadeplads på markedet, kan du udfylde
nedenstående kupon og aflever den hos Flemming Allerup, Havnevej 16. Der
opkræves et symbolsk beløb på 100 kroner, der betales ved tilmeldingen
Reservation a én stadeplads til Kræmmermarked ved Egernsund Byfest 2005
Navn: _______________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________
Telefon:___________________________
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Egernsund Byfest præsenterer:

Scenen er din
Lørdag d. 21. maj fra kl. 14.00
Er der gemt en lille sang/danse stjerne i dig, så har du nu muligheden for at stille op i følgende kategorier:
1) Karaoke
Kan du lide at synge? Så kom og "fyr" den af her!
2) Miniplayback
Har du en yndlingssanger/gruppe? Efterlign dem her!
3) Dans
Alene eller som gruppe, så kom og vis hvad du kan indenfor dans og show!
Tilmelding kan ske ved at kontakte:
Anette Clausen, Engvej 5, Egernsund
Tlf.: 74 44 07 84 el. mobil 26 743 07 84
Eller kig ned i Egernsund SFO (kl. 10.00-16.00)

Præmieskat
Da det typisk kun er "Mor" der ta'r til lotto, syntes vi at det var synd at der
ikke osse var lidt til "Far".'Derfor har vi lånt Frem's Klublokaler denne aften
og har fået arrangeret en "Præmieskatturnering".
Tilmelding til dette arrangement kan ske til:
Gert Sørensen på telefon 74 65 01 71
Teddy Petersen på telefon 74 44 23 43
Tilmeldingsgebyr pr. person: 100,- kr.
Du bedes meddele: Navn, telefonnr., adresse og hvorvidt du har erfaring
med skat/præmieskat.
Program:
start kl. 18.30
1. runde forventes afsluttet kl. 20.30
Derefter pause hvor der serveres 2 stk. uspecificeret smørrebrød pr. person samt kaffe eller te. Dette er inkluderet i deltagergebyret.
2. runde forventes afsluttet ca. kl. 23.00
Derefter kan der spilles frit til ca. kl. 01.00
Garanteret 1. præmiesum er 1.000 kr.
Præmier til der 6 bedste spillere.
Der kan købes øl/vand under arrangementet.
Sidste tilmeldingsfrist er: 10. maj.
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FREM
NYT – NYT – NYT

KIOSK til den vigtige 3. halvleg
Så lykkedes det endeligt. Der er blev fundet en flittig fyr – nemlig Flemming Allerup , som vil prøve at drive en lille kiosk i FREM_ klublokale på den Gamle skole.
Flemming vil være der så meget det er muligt, med salg af ØL, SODAVAND, SLIK
m/m. og sørge for en hyggelig stemning på lokalet, hvor man kan efter en hård fodboldkamp sidde og nyde sin 3. halvleg.
Er der specielle ønsker, så bare ring til:
Flemming Allerup
Havnevej 12 st.
6320 Egernsund
TLF: 97 18 40 84
Mobil: 61 39 12 16

Heldige vindere
Som sædvanligt blev der trukket lod mellem vores passive medlemmer 2005. Vi siger
hjertelig tillykke til de tre heldige vindere:
1.) nr. 5057 Jørna Madsen, Møllegården 24 st.
2.) nr. 5229 Poul Johannsen, Havnevej 20
3.) nr. 5176 Per Reimer, Kystvej 13 A
Alle vindere får besøg af Gynther i løbe af få dage, hvor han kommer med deres
præmier.
TILLYKKE

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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BC

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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Badminton
Hjælp til Gråsten Ringridning:
Igen i år har badmintonudvalget sagt ja til at hjælpe ved Gråsten Ringridning. Pengene vi
har tjent de 2 foregående år (16.882 kr. 2004) er gået til udenbys stævner for ungdomsspillere.
Vi skal hjælpe ved ringridningen i dagene fra d. 13. til 19. juli 2005.
Opgaverne, som vi deltager i, er meget forskellige og strækker sig fra opsætning af telt,
opstilling af stole og borde til at hjælpe i baren, i fadølsvognen, med borddækning, opvask
eller servering o. lign.. Så der er opgaver for næsten enhver smag!
Vi er meget afhængige af at få hjælp af ca. 35-40 personer, da vi ikke kan undvære de penge, vi kan tjene, til vores ungdomsafdeling.
Vi opfodrer derfor forældre og ungdomsspillere fra 14 år og opefter, samt andre, der skulle
have lyst til at tage en tørn med, til at melde sig.

Hjælp ved ringridning 2005
Onsdag d. 13/7
Fredag d. 15/7
Lørdag d. 16/7
Søndag d. 17/7
Mandag d. 18/7
Tirsdag d. 19/7

Rejsning af telt og opstilling af borde
Fadølsvogn
Opvask - Fadølsvogn – Bar stor telt
Oprydning – Opvask – Fadølsvogn – Bar stor telt –
Mandlig servering til damefrokost
Fadølsvogn – Borddækning – Servering ved Frokost
Nedbrydning af stor telt

I alt er det brug for ca. 300 timers hjælp, så hvis du vil hjælpe så kontakt
Poul Brock Larsen, Havnevej 98 tv Tlf. 74 44 03 32 - 22 39 74 46
Poul Larsen (kontaktperson til Gråsten Ringridning)

FREM SPILLERE TIL SØNDERJYSK MESTERSKAB
Søndag d. 6. marts var 2 hold fra Frem Badmintons ungdomsafdeling i Vojens for at
spille om det Sønderjyske Mesterskab for
hold. Det var herreholdet i U 13 B rækken
og herreholdet i U 15 B rækken.
U 13 B holdet, som bestod af Nikolaj Christensen, Rune Kirkegaard, Steffan Felstedt
og Jonas Lemke, spillede mod Graasten,
som de besejrede med cifrene 5 – 1. Foruden at de dermed blev Sønderjyske mestre
til spillede de sig også en plads ved lands-

mesterskaberne, som afvikles i Vingsted d.
19. og 20. marts.
Det andet hold som deltog U 15 B, bestod
af Jesper Hansen, Tim Heuschkel, Armin
Dedic og Rune Moisen. De spillede mod
Aabenraa, som de måtte se sig besejret af
med cifrene 6 –0. Dette hold sluttede dermed på en 2. plads i deres pulje.
Flot klaret af begge hold, og et STORT tillykke til drengene, som skal til landsmesterskab!
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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

KLUBMESTERSKAB I BADMINTON 2005
Motionist afdelingen i badminton har som
sædvanlig afholdt sit årlige klubmesterskab,
hvor vi al venskabelighed dyster mod hinanden. I år havde vi medtaget seniorerne,
da de ikke er særlige mange, og kunne jo
måske give lidt mere spændende kampe til
nogle af vores rigtige stærke motionister.
Nogle af os startede kl. 8.30, da vi ville
prøve noget nyt, nemlig, at spise en rundstyk sammen, med en lille til halsen.
" Dr. Nielsen" var igen i år med, Teddy er
så flink, til at sørge for, at han er med. TAK
til Teddy for det.
Kl. ca. 9.00 startede selve mesterskabet,
men i år syntes vi det kunne være helt godt,
at starte med noget fælles-opvarmning, og
det stod Finn M. og det var lidt sjovt at høre
hvor det var nogle som pustede under sådan
en gang opvarmning, men jeg hørte flere
som sagde at det havde været godt, især når
man skulle spille lige efter. TAK til Finn
fordi du lige fik vores blodomløb i gang!!!!!
Selve dagen gik godt med mange rigtige
gode kampe. Der blev spillet mange "3sætter" kampe, det fortæller at spillerne har
været meget jævnbyrdige. Og lidt nervøse
er vi jo for, om der kommer nogle til skade,
da det er en "hård" dag. Det kan være ganske mange kampe man skal spille, hvis man
melder sig i 2 rækker. I år fik alle min. 3

kampe at spille og vi "slap" med en som
landede forkert på sin fod, så han holdt for
resten af dagen, men var med til festen om
aftenen. Vi mødtes så til en god middag kl.
19.00 og havde derefter nogle hyggelige
timer.
Her er vinderne af de forskellige rækker:
Herresingle A: nr1 Steffan
nr2 Jesper
Herresingle B: nr1 Thomas
nr2 Esben
Herredouble A nr1 Jesper og Esben
nr2 Finn og Karsten
nr3 Steffan og Thomas
nr4 Brian og Park
Herredouble B nr1 Åge og Bent
nr2 Leif og John
nr3 Kaj og Niels
Damedouble
nr1 Dorte og Anette
nr2 Margrethe og Bente
nr3 Eva og Conny
Mix med X-makker
nr1 Eva og Svend
nr2 Tine Bent
Mix med fast makker
Nr1 Bente og Park
Nr2 Dorte og Bjarne
Nr3 Mona og Brian
Rita Latter

Badmintonsæson 2004-2005
Ungdomsafdeling:
Individuelt har vi to spiller med ved Danmarks mesterskabet for ungdom, der spilles
i weekenden 22-24 april 2005 i Grindsted.
De blev udtaget ved Sønderjysk mesterskab
i december. Spillerne er U-13 Nikolaj Christensen & U-19 Jesper Christensen, resultaterne er ikke nået frem.
I februar havde vi også to spiller med ved
landsmesterskabet i Fredericia, de blev

udtaget i januar og spillerne var U- 13
Nikolaj Christensen & Rune Kirkegaard
Turneringskampe under DGI.
U-11 B/C sluttede på en flot anden plads
meget tæt på Gråsten der vandt.
U-13 B vandt den sidste kamp i Vojens mod
Gråsten og dermed skulle de til landsmesterskab for hold i Vingsted center i marts
måned. Spillerne der var i Vingsted, var
Nikolaj Christensen – Rune Kirkegaard –
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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

Jonas Lemke og Steffan Feldstedt.
U-13 C sluttede på en sidste plads men
kæmpede nogle gode kampe.
U-15 B skulle spille afgørende kampe mod
Aabenraa i Vojens, men der fik de ørene i
maskinen af et meget bedre hold og dermed
sluttede de på en flot anden plads.
Jeg må nok sige at resultaterne er meget
flotte af alle hold, med det kommer jo ikke
af sig selv. Der skal hermed siges tak til

trænerne Jesper Hansen og Lars Brock Larsen der har trænet U- 9/U-11 og U-13 samt
nogle gange hjulpet ved U-15.
U-15 havde ingen træner i denne sæson, så
det var nogle bestyrelsesmedlemmer der
trak læsset der.
Samtidig vil jeg takke Niels for godt samarbejde i hallen, gennem sæsonen.
Poul Brock Larsen

KLUBMESTERSKAB I UNGDOMSAFDELINGEN 2005
Lørdag den 19. marts mødte 20 glade, friske
og forhåbningsfyldte drenge i hallen, til det
årlige klubmesterskab i badminton. I løbet
af dagen skulle der afvikles 52 kampe.
Blandt drengene var der en dejlig, rar og
kammeratlig tone. Tab og vind med samme
sind må siges at være kendetegnede for
kampene.
Puljerne var blevet mixed af deres trænere,
så styrkeforholdene var passende for alle. I
doublerne var stærke spillere sat sammen
med nybegyndere, så kampene blev jævnbyrdige.
Forældrene mødte talstærkt op og der herskede en god adsmofærde på tilskuerpladserne, ikke mindst til den sidste kamp, som
var en doublekamp imellem Jacob Nielsen/Lars Moisen og Kasper Feldstedt/André
Bodin. Her var alle de andre spillere musestille og kun en svag hvisken hørtes under
de tre sæt, som blev dømt af Niels og to liniedommere. Tak til alle forældrene og ikke
mindst til Niels, som var alle steder.
4 spillere; Rune Kirkegaard, Jonas Lemke,
Steffan Feldstedt, Nikolaj Christensen og
deres træner Jesper Hansen kunne ikke deltage, da de havde kvalificeret sig til Landsmesterskaber for hold i U 13. Dette skulle
afvikles over to dage i Vingsted. De måtte
derfor afvikle deres klubmesterskab torsdag
den 31. marts.

Resultaterne blev som følger:
Single:
U 11 A:
1. Jacob Nielsen
2. Benjamin Christensen
U 9 & U 11: 1. Keven Hansen
2. Jonas Jessen
U 13 & U 15: 1. Tim Heuschkel
2. René Moisen
U 13 A:
1. Nikolaj Christensen
2. Jonas Lemke
Double:
U 9 & U 11:
1. Jacob Nielsen/Lars Moisen
2. Kasper Feldstedt/André Bodin
U 13 & U 15 :
1. Tim Heuschkel/Glenn Nielsen
2. Michael Nissen/ Kasper Clausen
U 13 A:
1. Nikolaj Christensen/Jonas Lemke (vundet u. kamp)
Derudover skulle badmintonafdelingens
vandrepokaler uddeles.
Bedste kammerat/fairplay: Jacob Nielsen
Størst fremgang Benjamin Christensen
Årets spiller: Nikolaj Christensen
Tillykke til alle spillere.
Så er der blot tilbage at sige tak til Poul og
alle trænerne for denne sæson. Tak fordi I
gider gøre en indsats for vores børn. Dog
kan man håbe, at flere vil finde vej til badmintonen i hallen efter sommerferien, også
gerne nogle friske piger.
Lotte Christensen
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Fodbold
Senior
Vi har generelt et fornuftigt fremmøde til
træning, tirsdag og torsdag. Vi har plads til
flere og alle er velkomne. Vi har pt. noteret
21 spillere i 2005 mod 13 aktive i 2004.
I klublokalerne er vi blevet tilsluttet parabol,
så der er mulighed for at følge med i diverse
fodboldkampe og andre sportsbegivenheder.
Tørsten kan blive stillet hos Flemming
Allerup, som bestyrer kiosken i klublokalerne
Vi kunne dog fortsat godt ønske os en større
tilslutning omkring klubbens lokaler på 1.
sal, faciliteterne er i orden, så der skal herfra
lyde en opfordring til at benytte lokalerne.
Siden sidst er turneringen gået i gang. På

seniorsiden har vi lagt "godt fra land", 2 sejre og én uafgjort. Herudover er FREM videre i pokalen – vi vandt første runde og sidder
over i anden runde – så indtil videre, er kursen mod parken.
Egernsund byfest nærmer sig, og der er i den
forbindelse brug for hjælp. Vi har fået udleveret sedler, hvor hver spiller har mulighed
for at indskrive sig med sin arbejdskraft
indenfor forskellige aktiviteter. Så, få sedlerne udfyldt og afleveret, så vi i fodboldklubben kan gøre vores til at byfesten bliver en
succes.
På seniorudvalgtes vegne
Mads H. Johannsen

FREM Veteranfodbold, vi er i...
Så er det lykkedes at få stablet et hold på
benene igen, og de første kampe er spillet.
Vore trøjer er friskvasket, vore knæ er friskpudset, og støvlerne klemmer som de plejer.

Men skulle det være nogle friske knægte
(helst over 40 år) som har lyst til at trille
med, så kontakt Uwe Schmidt på 74440233
eller Bjarne Bohsen på 74440886.

Drenge B
Vi er kommet rigtig godt igang med dette
hold drenge, og det ser lovende ud.
Det er ikke fordi vi er så mange spillere til
et 11-mands hold, men det er stabile spillere, der møder op hver gang, der er træning
så det er bare så dejligt. Bliv ved med det
drenge, så skal det nok blive til noget. Vi
har været så heldige til at få to nye spillere
til og vi håber, at de fortsætter, da det selvfølgelig er nemmere jo flere spillere vi er.
Vi har også meldt to spillere til talenttræning, så det bliver spændende at se hvor
vidt de kommer.
Lige nu kæmper vi for at tjene penge nok
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hjem til en tur til Italien for alle drengespillere. Og det skal nok blive til noget, både
drenge og forældre er villige til at gøre en
indsats for det, så det er bare dejligt at se
den iver der er fra drengene. Vi har startet
med at grille pølser i samarbejde med
Superbrugsen Gråsten og det fortsætter vi
med fremover. Vi vil af denne vej sige
tusind tak til SuperBrugsen og Asmus for
jeres hjælp til at vi kunne komme godt
igang med indtjeningen til vores tur.
Så fremover vil i kunne se os på Ulsnæscenteret ved Brugsen hvor vi står og griller.

Fodbold
FREM´s drengehold 12-14 år planlægger
tur til Italien i efterårsferien
Første gang Frem sendte et drengehold til at deltage i en udenlandsturnering
var for 6 år siden i Almelo Holland, hvilket gav alle deltagerne en god portion
oplevelse og et minde man længe vil huske. Nu skal det ske igen – men denne gang til Italien. Selskabet vil bestå af 15 spillere + 5 voksne og trænere.
Turen bliver i største omfang selvfinansieret, d.v.s. ud over selv at betale sin
andel, skal holdet ud og tjene penge til turen.
Turen vil give drengene en kolossal sportslig oplevelse. Afrejse er lørdag den
15. okt. og non stop til Gardasøen i Italien. I 2004 var flere end 3200 af sted
til Limone Cup. Limone Cup starter mandag den 17/10 og er turneringen,
hvor man spiller 2-3 kampe, samtidig med at man nyder livet ved Europas
smukkeste sø. Læs i øvrigt mere på www.limone-cup.dk.
Der er pokal eller medalje til alle deltagende hold
onsdag den 19. oktober vil drengene overvære en kamp i Champions League
eller kamp mod italiensk klub
Hjemrejse torsdag den 20/10 med ankomst fredag eftermiddag ved FREM´s
klublokale.
Drengene og deres forældre tilbyder arbejdskraft hvor dette ønskes og alt
arbejde udføres. Det kunne være grillaften – bilvask – ærindekørsel m.m.
Skal der fejes i indkørslen, plænen klippes, hakkes ukrudt eller køres affald til
lossepladsen – skal bilen vaskes eller er der andet forfaldent arbejde vores
drenge kan bidrage med.
Planlægning er godt i gang – og der foreligger allerede aftaler om at sælge
pølser ved SuperBrugsen i Gråsten, hvor der pr. pølse går kr. 7,50 ubeskåret
til turen. Ligeledes er det aftalt at drengenes forældre skal servere til mandefrokosten ved Sønderborg Ringridning. Der planlægges også et cykelløb og
lottospil, samt at der sælges sponsorater på salg af træningsdragter m.m.
Vi skal i alt bruge kr. 40.000,- så det bliver nok at se til, og drengene er indstillet på at der skal arbejdes hårdt for at nå så langt. Støt drengene i deres
bestræbelser – kontakt
Hans Jørgen Nissen
Tlf: 30 72 37 94

Asmus Carstens
tlf: 74 44 22 25
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NY KONSTITUERING
I FODBOLDAFDELINGEN
Bent Frost
I fodboldafdelingen har vi måtte sige farvel til Bent Frost som i de seneste år har
varetaget posten som PR-chef samt stået for at indhente sponsorkontrakter med
lokale virksomheder m.m.
Peter Sørensen
Således ønsker vi velkommen til 34 årige Peter Sørensen som p.t. er aktiv oldboysspiller og bor på Søvej i Egernsund.
Leif Lyder Jensen
Som afløser på formandsposten ønsker vi velkommen til 30 årige Mads Johannsen som i første omgang er valgt for 1 år, da afgående formand Leif Lyder
Jensen først var til valg næste år.
Leif har valgt at trække sig som formand p.g.a. uoverensstemmelse med hovedbestyrelsen.
Mads Horst Johannsen
Mads er ligeledes aktiv seniorspiller og vil ved siden af sit virke som ny formand
også stå som seniorformand.
Tommy Clausen
Som ny suppleant i udvalget ønsker vi velkommen til Tommy Clausen fra Broager,
men som jo er velkendt i klubben, idet han tidligere har siddet i fodboldudvalget.
Flemming Lund
I slutning af september modtog vi Flemming Lund´s opsigelse som ungdomsformand. Det skal lyde en tak til Flemming for det arbejde som han gennemførte for
FREM.
Flemming Latter
Ved forrige generalforsamling modtog Flemming Latter valg som medlem af
udvalget. Dog lå det klart at han kunne ville sidde en valgperiode.
Øvrige
Af bestående udvalgsmedlemmer er Asmus genvalgt som ungdomsformand og
kampfordeler.
Hans Jørgen Nissen holder fortsat styr på boldmateriale, mål, trøjer og baneopstregning m.m.
Undertegnede er genvalgt til sekretær og næstformand.
Med sportslig hilsen
Uwe Schmidt
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Tak til sponsorerne Palles
Bageri Broager og
Kiropraktorerne Kongevej i
Sønderborg for vores flotte
nye Træningsdragter.

Tak til Broager Sparekasse
for det flotte Spillesæt.

Træningsdragter til lilleputter og drenge spillere.
Så det blev nogle flotte og
glæde spillere, der løber
på banen.
Vi siger tak til alle sponsorer; det er vi meget glad
for i FREM. Tak

Fodboldkontigent
Vi sender girokontigent efter den 15. maj.2005. Vi beder så venlig om
at betale til den dato der skal være.
Er der noget der ikke passer, så kontakt Tove eller Asmus.
FREM fodbold
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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

