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Det er tid for generalforsamlinger 
Så er vi godt i gang med det nye år – og dermed er det også tid til de lokale 
generalforsamlinger i vælgerforeningerne. 
 
Datoerne for de enkelte generalforsamlinger er: 
 
1. februar: Broager (Broagerhus) 
2. februar: Nordals (Nordals Idrætscenter) 
8. februar: Gråsten (Benniksgaard) 
20. februar. Sønderborg (Knøsgaard) 
27. februar: Sundeved (Bakkensbro aktivitetscenter) 
 
Alle generalforsamlinger starter kl. 19.00. 
 
Midtals Venstre kommer med datoen for deres generalforsamling snarest. 
 
Generalforsamling i Kommuneforeningen den 27. marts 
Dette års generalforsamling i Kommuneforeningen afholdes på 
ovennævnte dato på Multikulturhuset ved Sønderborg Havn. Selve mødet 
starter kl. 19.00 – men der vil traditionen tro være fællesspisning inden fra 
kl. 17.30. Der vil blive serveret Wienerschnitzel med tilbehør. 
 
Endelig dagsorden og information om fællesspisning udsendes umiddelbart 
efter næste møde i bestyrelsen den 6. februar. 
 
Men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

NYT FRA KOMMUNE- & KREDSFORENINGEN 
Karsten Schøn 
formand 



Masterplan Augustenborg 
Byrådet har godkendt Masterplanen for Hertugernes Augustenborg. 
 
Masterplanen er en stor moppedreng, der fylder hele 124 sider. Planen 
udstikker den overordnede retning for udviklingen af Hertugernes 
Augustenborg. Den udgør grundlaget for dialog og samarbejde mellem 
kommune, borgere, foreninger og private investorer m.v. 
 
Derudover udgør den grundlaget for afsøgningen af fonde og et evt. 
samarbejde med en eller flere af landets større fonde. 
 
Det glæder mig rigtig meget, at vi nu langt om længe har masterplanen 
klar. Et kampe stykker arbejde er udført af forvaltningen, og nu kan vi se 
fremad. Der venter stadigvæk et stort stykke arbejde foran, men vi er nu 
på rette vej. Det glæder helt sikkert også de mange frivillige, der indtil 
videre – på den ene eller anden måde har været involveret i projektet. 
Nu kan de også se, at arbejdet har båret frugt. Det er hele byen, der har 
været involveret.  
 
Det gælder bl.a. de personer, der har været med til at forme handlings-
kataloget, som er bygget op om de 4 Augustenborg-spor. Det gælder 
historie, kultur, natur & erhvervsudvikling. Disse personer har deltaget i 
borgergrupper og givet input til handlingskataloget. Kataloget skal 
fungere som et arbejdsredskab i den fremtidige implementering af 
masterplanen, hvor man løbende kan optage nye initiativer og projekter, 
ligesom man kan flytte allerede gennemførte projekter til afsluttede 
projekter. 
 
 
 

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN 
Peter Thomsen 
Byrådsmedlem 



Udviklingen af Hertugernes Augustenborg er et ambitiøst projekt, som 
skal realiseres over en længerevarende periode. Det skal ske i tæt 
samspil med den øvrige byudvikling i Augustenborg. 
 
Det gælder Hertugbyens Udviklingsforum, Augustiana og hele området 
omkring denne, Augustenborg Bevaringsforening, Hofrådenes Hus og 
havnegruppen, og alle de foreninger, der allerede er involveret eller 
gerne vil være en del af udviklingen.  
 
Når vi lykkedes med denne plan, kan vi måske på sigt blive en del af 
UNESCO’s liste for Verdensarv. Men det kræver, at vi som kommune 
tænker stort, og hvor vi fortæller hertugernes Augustenborgs historie. 
En fantastisk historie, der skal bære os videre og løfte fremtiden. Det 
gælder slottet, parken, den gamle by, handelslivet i bymidten og havnen. 
 
Kan vi i fremtiden lykkes med at blive en del af UNESCO’s Verdensarv, vil 
det ikke kun gavne Augustenborg men hele Sønderborg Kommune. 
 
Det vil have en stor positiv effekt på øget bosætning, turisme, 
arbejdspladser og nye virksomheder. 
 
 
 
 

 
 
 



Man kan godt være grøn, selvom man er blå 
Da jeg blev medlem af Venstres Ungdom/Venstre i 2007, fyldte den 
grønne dagsordenen ikke meget i vores liberale parti. Faktisk oplevede 
jeg som VU’s klimaordfører i 2009, at en resolution på VU’s landsstævne 
opnåede stemmelighed i spørgsmålet om klimaforandringerne var 
menneskeskabte. Samme år satte også Venstres Thor Pedersen 
spørgsmålstegn ved om klimaforandringerne var menneskeskabte. Han 
talte dog direkte imod den borgerlige regering som han selv var en del 
af. 
 
Meget er sket i både Venstres Ungdom og i Venstre omkring klimapolitik 
siden 2009 og ingen politikere i partiet benægter længere at 
klimaforandringerne er menneskeskabte.  
 
En stærk klimapolitik er efterhånden en nødvendighed for at vinde valg, 
da det er et emne som optager danskerne ganske meget. Alle 3 poster 
som jeg besidder i min funktion som byrådsmedlem, der arbejder jeg 
med klima og miljø på den ene eller anden måde. Jeg er vedvirkende til 
at udvikle Center for Verdensmål på Kær, som sammen med private 
aktører skal skabe læring og viden omkring FN’s 17 verdensmål, både for 
voksne og børn. Vi har også vedtaget en fødevarestrategi, som har fokus 
på lokale og bæredygtige fødevarer, mindre madspild og brugen 
sæsonens råvarer.  
 
Jeg arbejder også med øget biodiversitet, hvor vi blandt andet har valgt 
at gøre mange hektar natur endnu vildere, til gavn for både fauna og 
flora. Herunder en omlægning af driften på de offentlige arealer som 
rabatter og grøfter, uden at dette dog går ud over trafiksikkerheden.  

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN 
Daniel Staugaard 
Byrådsmedlem 



Et andet område som jeg lige nu arbejder med, det er at sikre 
muligheden for at private udbydere kan opstille flere lade standere 
rundt omkring i hele kommunen. EU har besluttet at fra 2035 skal alle ny 
biler, der kommer på markedet, være nul-emissionskøretøjer, derfor skal 
vi allerede nu sikre et effektivt lade netværk i vores kommune. 
 
Udrulningen af fjernvarme fylder stadig meget i mit politiske arbejde og 
det vil det gøre lang tid endnu. Vi har i efteråret godkendt en ny 
varmeplan, som udlagde endnu flere områder til fjernvarme. Det er godt 
for klimaet og det er klogt rent geopolitisk. Desværre er der områder 
som vi ikke kunne få med i varmeplanen og disse landsbyer skal vi 
hjælpe med gode klimarigtige alternativer. 
 
Der er nok grønne emner at tage fat på og der vil helt sikket komme 
mange flere de kommende år.  
 
Jeg håber at I vil tage med på denne grønne rejse sammen med mig, det 
er nemlig ikke længere en mulighed at blive tilbage på perronen. De 
røde har ikke patent på klimapolitikken, der er brug for borgerlige og 
liberale klimaløsning. Man kan godt være grøn, selvom man er blå. 
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