
Referat fra årsmøde i Cathrinesmindes Venner d.10.11.21 

1. Valg af dirigent.                                                                                                                                                         
Valgt blev Olav Skøtt. Han konstaterede, at årsmødet var lovligt varslet. Desuden foreslog han, at 
formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt hver for sig. Det godkendte 
forsamlingen.  

2. Formandens oversigt over virket i beretningsåret. 

Beretning for 2020 og 2021.  
Formandens oversigt over virket i beretningsåret, herunder styrelsens vurdering af dette set i 
forhold til foreningens målsætning.   
   
Denne beretning omhandler en periode på to år, 2020 og 2021. Som vi alle ved, en periode præget 
af corona og de deraf medfølgende restriktioner.  
Det seneste årsmøde har altså været afholdt i nov. 2019. I 2020 meddelte Joachim Hagenau, at han 
ønskede at udtræde grundet problemer med sit syn. Tove Hagenau rykkede derefter op i 
bestyrelsen.   
Virkeplanen for 2020 måtte ændres på de fleste punkter grundert hensynet til corona. Den 27. april 
måtte vi således aflyse både vandretur til Sottrupskov og Nydambåden og den planlagte bustur til 
Sjælland, Møn, Lolland-Falster.  
Den 13. august udsendte vi en orienteringsskrivelse til medlemmerne, og den 30. august afholdt vi 
en reception i anledning af udgivelsen af årsskriftet for en indbudt kreds. Jørn Lehmann gennemgik 
arbejdet med skriftet, som derefter kunne fordeles til medlemmerne. Det er blevet godt modtaget, og 
bestyrelsen er særdeles tilfredse med, at dette skrift er blevet til, så vi har fået lavet en beretning, 
hvor vi har fået samlet de mange kulturmåned arrangementer. 
  
Teglværksinitiativerne er dannet som en forening med det formål at udgive bøgerne ”Danmarks 
Teglværker”. Foreningen holdt årsmøde på Cathrinesminde Teglværk den 19. september 
2020. Cathrinesmindes Venner var vært. Eftermiddagsprogrammet bestod i besøg på ”Petersen 
Tegl.” Ud over bestyrelsen deltog Mariann Kristensen.  
 
I slutningen af oktober måned, måtte vi se i øjnene, at det ikke lod sig gøre at afholde årsmøde, så 
dette valgte vi at aflyse. Dette måtte vi fornuftigvis gøre, selv om vi godt er klar over, at det er det 
årsmøde, hvor er samlet i dag, der må give os hjemmelen til denne handling. 
  
Den virkeplan, som vi derefter vedtog for året 2021, blev en kopi af virkeplanen for 2020.  
Vi anbefalede samtidig kulturmåned arrangementerne som en oplagt julegaveide. Disse skulle efter 
planen afholdes i maj måned 2021. Men som vi alle ved, måtte også disse aflyses og er blevet 
henlagt til 2022. Umiddelbart skulle dette ikke berøre vores arbejde i nævneværdig grad, da 
planlægningen af kulturmåneden ligger hos de sædvanlige 3-4 personer. Dog har en hel del 
mennesker i forbindelse med aflysningen fundet vej til spørgsmål m.v. på vores hjemmeside, som 
formanden har måttet videresende til planlægningsgruppen. 
  
Egnsspil: I foråret 2021 kom vi i gang med planlægningen af egnsspil i 2022. Forfatter Karsten 
Skovs roman ”Enkeland” blev aftalt som egnsspil. Der er truffet aftale med dramatiker Brian Wind-
Hansen, med instruktør Kristian Hald og med forfatteren Karsten Skov. Den 24. juni kunne vi 
indbyde til en overdragelse af bogen til dramatiker Brian Wind-Hansen.  



Som det er fremgået af denne dags begivenheder er manuskriptet nu færdigt, fonde er ansøgt og for 
manges vedkommende også besvaret. Blandt disse mange med positivt tilsagn om støtte. Alt ser 
således ud til at kunne falde i hak til udførelse i juni måned 2022.  
 
Onsdag den 12. juni besøgte vi Nydambåden, Sottrupskov. Jørgen 
Lind, fortalte om Nydambådens omtumlede tilværelse fra fundet i Nydam Mose til dens nuværende 
placering på Gottorp Slot. Desuden om Nydamselskabet og bygningen af den nye 
båd, Tveir, nausten og formidlingshuset, der er under opførelse. Ingebeth Clausen fortalte om 
arbejdet med fremstilling af mandskabets påklædning. Vi fik en meget fin dag.  
  
Bog nr. 5 i serien ”Danske Teglværker” udkom 7. september i Skanderborg. Den 18. september 
afholdt foreningen bag bogudgivelserne årsmøde på Skærum Mølle. Knud Bille og Christian 
Frederiksen deltog. Mariann Kristensen,  Christian Frederiksen, Torben Vestergaard og 
Kim Jacopus Paulsen  er med i næste bogudgivelse, som er teglværkerne i Sønderborg Kommune.  
 
Bustur til Sjælland, Møn og Lolland-Falster.  
Fra 27. september til 1. oktober gennemførte vi busturen til Sjælland, Møn og Lolland-Falster med 
50 personer. Om denne tur er der kort at sige, at alt lykkedes efter planen, og det ses også i 
evalueringen fra deltagerne, at der er stor tilfredshed med turen. Dette gælder såvel indhold, 
gennemførelse, overnatningssted og busselskab/chauffføren.  
  
Den 1. november har Christian Frederiksen og Carsten Hauerberg deltaget i indvielsen af Museum 
Sønderjyllands nye bevaringscenter i Rødekro. En imponerende bygning til opbevaring af de mange 
genstande, som de forskellige museer har ligget inde med og til undervisning af skoleklasser m.v.  
Bestyrelsen  
Formandens beretning blev godkendt. 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab                                                                                         
Kassereren fremlagde regnskaberne for 2019-20 og2020-21.                                                                                                                                       
Regnskaberne blev godkendt.  

4. Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab.                                                                                             
Se punkt 2 og 3 

5. Indkomne forslag: a. fra styrelsen. b. fra medlemmerne.                                                                 
a. ingen forslag                                                                                                                                     
b. forslag fra Olav Skøtt om revidering af foreningens vedtægter.                                         
Bestyrelsen blev pålagt nedsættelse af ad hocudvalg til udarbejdelse af reviderede vedtægter for 
Cathrinesmindes Venner til godkendelse på ordinært årsmøde november 2022.                                                                                    

6. Drøftelse og prioritering af virkeplan for det kommende år.                                                  
Forslag om tur til Mürwik med Henrik Gram. Med evalueringerne af turen til Sjælland, Møn, 
Lolland og Falster er der indkommet gode forslag til endages- og ugetur.                                                                        

7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.                                                                            
Fremlagt og kontingentet er uændret 125,00 kr 

8. Valg af styrelse og suppleanter.                                                                                            
Christian Frederiksen og Nanna Gellert genopstillede ikke. Valgt for 1 år blev Carsten Hauerberg, 



Knud Bille, Britta Skøtt og Birgit Møller. Valgt for to år blev Janet Preuss, Tove Hagenau og 
Gudmund Thomsen.                                                                                                                          

9. Valg af revisorer og suppleanter.                                                                                                     
Som suppleanter til bestyrelsen blev Ingebeth Clausen og Bent Nielsen valgt. Som revisorer Anton 
Linnet for et år og Helmuth Hansen for 2 år.                                                                                                                          

10. Eventuelt.                                                                                                                                                        
Formanden takkede Christian Frederiksen og Nanna Gellert  for indsatsen i Cathrinesmindes 
bestyrelse.                                                                                                                                            
Else Egholm roste udvalget for planlægningen og gennemførelse af turen til Sjælland, Møn, Lolland 
og Falster. 

Referatet godkendt af  


