
 

Generalforsamling i Lokalforeningen Frøslev-Padborg d. 20.9.20 på Bov Bibliotek 

15 deltagere. 

Lars Kristensen blev valgt som dirigent og Henrik ”Ketchup” Hansen som referent. 

Henrik fremlagde bestyrelsens beretning, som bar præg af at den var forberedt @l generalforsamlingen i 
marts:  
Fremhævet blev de hyggelige @rsdage hvor frivillige mødtes for at rydde op mod Buskhøjvej, rengøring af 
området og ops@lling af beachvolleybane. Endvidere diverse sponsorater fra AK Trading (kr. 10300,-), 
SignMeUp (kr. 5000,-), Åbenrå Kommunes materialepulje (kr. 25000,-), Isobro (kr. 7600,-) + diverse private 
@lskud og senest DGI Sønderjyllands Børn og unge (kr. 25000,-), som dog er et sponsorat fra 2020. 
Af mindre sjove @ng blev nævnt bord-/bænkesæt og bænk i mindelunden er blevet stjålet, og masser af 
bureaukra@ ved ansøgning af @lladelse @l overdækning ved cykelskur. 

Bestyrelsen har også fra starten arbejdet videre med udviklingsperspek@vet for skoleområdet, som  er 
blevet prioriteret. Hvis andre ønsker at arbejde videre med et projekt, er de velkomne @l at kontakte os for 
at få det drø[et. Det er vig@gt, for samarbejdet med kommunen, at det ikke bliver startet uden vores 
samtykke. Af sideløbende projekter, kan nævnes: opdatering / rengøring af kunstværker ved viadukten (har 
Ninna arbejdet med siden 2014), vandtårnsudsmykningsudvalg og frugthaven.   

Vi forsøger stadig at nå følgende projekter i indeværende år: fliser omkring cykelskuret, bålsted anlægges, 
det grubbede område bliver klargjort og sået @l og krol`anen anlægges (påbegyndes). 

Sluaeligt takkede Henrik, på bestyrelsens vegne, Aneae & Ewald for deres arbejde og arrangement i 
bestyrelsen i den forgangne periode. 

Frugthavens beretning blev fremlagt af Henrik Schroll. Frugthavegruppen består af Erik Dall Jørgensen, 
Henrik & Else Scholl med Yvonne Jespersen som backup. Der er sat 135 pæle i jorden rundt om frugthaven. 
Pt. mangler de ”blot” en normal indgangslåge. Der er solgt ca. 60 træer ud af 75 stk., som kan nå at blive 
klar i år. Alle træer bliver udstyret med en aluplade med sponsornavn + QR kode, så man kan scanne 
oplysninger om de forskellige træer. 
Desuden har Eckhard Bodenstein @lbudt at sponsorere et større frugaræ på 2-3 m’s højde, som vil blive 
placeret i midten af frugthaven. 
Til indkøb af diverse materiale har vi modtaget en dona@on på kr. 5000,- fra Lions Bov.  
Ifm. plantningen af træerne (som sker d. 23. – 25. oktober 2020) vil der blive lagt pap i bunden og ovenpå 
flis for at holde noget af ukrudtet væk. 
Der vil med @den blive plantet alle former for frugaræer ikke kun æbletræer. Bæredyg@ghedspuljen søges 
for midler @l videreføring / vedligehold af frugthaven. 



Dernæst blev regnskab for 2019 fremlagt og godkendt, der blev ikke fremvist et budget for 2020, hvilket 
blev konstateret ikke relevant, da det meste af året var gået. 

Kon@ngentet på kr. 50,- pr. husstand bibeholdes. 

Der blev fra bestyrelsens side fremlagt tre ændringer @l vedtægterne, som alle blev godkendt. 

Udtrådt af bestyrelsen er Ewald Löck og Aneae Boysen. Så nye bestyrelse består af Ninna Schrum 
(formand), Henrik ”Ketchup” Hansen, Steen Jørgensen, Hans Bruun Christensen og Yvonne Jespersen 
(kasserer). Suppleanter er Ingelise Tourbier og Preben Mikkelsen. 

Else Schroll & Benta Tønder er revisorer og Aneae Boysen er revisorsuppleant 

Under eventuelt blev drø[et: 

Plantning af en blodbøg (som fejring af genforeningsåret) 
§6 ændres til næste generalforsamling til ”5 medlemmer, som skiftes hhv. 2 og 3 på lige / ulige år” 

Generalforsamlingen blev afsluttet med kaffe, vand og te (sponsoreret af SuperBrugsen og hjemmebag fra 
Lisbeth 

Vi ses 


