
Beretning for Lokalforeningen Frøslev Padborg 2019 
 
 
Velkommen til alle sammen.  
 
Normalt hedder en sådan beretning året, der gik, men i dag hedder det første 
beretning efter stiftelsen af foreningen. 
d. 06.03.18 blev muligheden / interessen for oprettelsen drøftet på et møde på Aktivitetshuset. 
d. 08.10.18 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og efterfølgende konstituerede 
bestyrelsen sig.  
d. 21.10.18 var foreningen officielt oprettet med CVR nummer. 
 
Derefter var det så bare at gå i gang med: 
 
Oprettelse af NemId 
Oprettelse af Facebookside 
Oprettelse af hjemmeside 
Oprettelse af bankkonto (første indtægt et sponsorat fra BoligSyd på dkk 10.000,-) 
Oprettelse af MobilePay 
Uddelingen af flyers   
 
Vi har siden stiftelsen sendt mange mails og afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor slagplaner / 
prioriteringer  
er gennemgået. Der har fra dag et været positiv modtagelse og mange indkomne 
forslag, så som: 
 

flere vil gerne hjælpe med at udvikle stisystemerne i området 

flere ønsker om legepladser 

en ønsker at der arbejdes på at gøre tilkørsler og stier mere handicap venlige 
en har meldt at han har kontakter til leverandører af legeredskaber og en kender til lovgivningen 
omkring legepladser 

en stiller sit hjem til rådighed til mødeafholdelsen 

en del kan bidrage med madlavning og kagebagning 
en ønsker at der kommer en hjertestarter til Frøslev 
et ønske miljøvenlig udvikling for området for dyr & insekter   

 
Der har været stillet spørgsmål om vi arbejder med: 
 
BYFORNYELSE OG UDSMYKNING 
TOMME BUTIKKER 
RENHOLDELSE AF NØRREGADE  
UNGDOMSINITIATIVER 
ÆLDREINITIATIVER 
NATUR OG SPORT 
INITIATIVER MED HENBLIK PÅ AT TILLOKKE NYE BORGERE, TURISTER OG VIRKSOMHEDER 
INFOCAFE TIL GENDARMSTIBRUGERE I HAUSMANN’S GAMLE BUTIK 



Alle sådanne forslag er blevet drøftet på bestyrelsesmøderne, hvor vi dog lige nu har allerhøjeste 
prioritering af det gamle skoleområde. 
+ REN BY, som blev indført sidste år med Benta Tønder som tovholder. 
 
Vi har fra starten været i god dialog med kommunen, og de har allerede efterkommet ønsket som: 
 
Ryddet op i buskadset langs Birkevej 
Renset og kørt sand til beachvolleybanen 
Kommet med tilsagn om af grube det ”oversvømmede” område, hvor bygningerne tidligere lå. 
Og ikke mindst overdraget os fliser + sand fra renoveringen af fortovet på Frøslevvej 
Vi har fået borde / bænkesæt stillet til rådighed 
De har været behjælpelige med at flytte mål fra det gamle stadion 
 
På sidste bestyrelsesmøde blev vi enige om at starte med følgende lavt hængende frugter: 
 
-) opsætte volley net – tilsagn om sponsorat fra AK TRADING 
-) lægge fliser ved cykelskur (opsætte sejl over ca. halvdelen af fliseområdet som så kan bruges som et 
være-/mødested for alle unge som ældre, stable brænde / anrette bålplads i nærheden af cykelskur - vi har 
søgt og fået tilsagn om DKK. 25000,- fra Aabenraa Kommune - Landdistikternes  materialepuje  til sejl, 
materialer og grillriste.  
-) fjerne gammelt hegn op mod Buskhøjvej 
-) anlægge stier på skolens område 
-) et par bænke 
 
af større projekter, som kræver fundraising / tilskud vil vi arbejde med: 
  
-) disc golfbane – pris kr. 50.000,- (findes ved fonde) 
-) bålhytte – kr. 300.000,- 
-) multibane – kr. 750.000,- 
-) redegynger / legeredskaber 
-) frugtlund - måske i samarbejde med Oldemorstoft 
 
Det er utroligt inspirende at arbejde sammen med alle i bestyrelsen, men vi kommer desværre ikke i mål 
uden Jeres hjælp. 
 
Vi (Hans) udvikler løbende på vores hjemmeside både mht. ”hvad sker der” og udsendelser af nyhedsbreve. 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores mål (drøm) er, at man skriver rundt f.eks.: 
 
Kommende lørdag formiddag har jeg tre timer fri, hvor skal vi have noget lavet, og så kan  
folk melder ind med evt. deltagelse. 
 
Vi skal huske at vi bor i et skønt område, men hvis vi vil have noget lavet / udbedret, skal det  
ske med frivillig hjælp. Vi må ikke bare regne med at det gør Kommunen, de gør en masse ting for os i 
forvejen, men kan ikke ordne alt. 
 
MED FÆLLES HJÆLP KOMMER VI LÆNGST, se blot resultatet fra Ren By i dag. 
 
Tak for ordet  


