Beretning vedr. Foreningen Als-Fyn Broen 2015
Generalforsamling på Faaborg Gymnasium den 31-3-2016
Jeg vil kort supplere min beretning, der blev udsendt sammen med indkaldelsen
For det første må jeg beklage de tekniske problemer vi var udsat for, der gjorde det
nødvendigt at udsætte generalforsamlingen den 25. februar til den 31. marts. Vi føler os 100
% uskyldige i den forbindelse, men sagen var at et ukendt antal medlemmer ikke modtog
indkaldelsen rettidigt og at generalforsamlingen dermed ikke var lovlig indvarslet.
Ved årsskiftet var det 2½ år siden vi havde stiftende generalforsamling.
Vi havde ved årets slutning 839 medlemmer, hvilket var en stigning på 53 % i forhold til året
før og fordelte sig på 62 firmaer og 777 private medlemmer.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på den styrke, der ligger i at vi betaler et kontingent. Dette er
ikke en underskriftsindsamling, men noget som vi vil støtte ved hvert år at betale for at være
medlem og som overfor politikerne sender et helt andet signal end hvad en
underskriftindsamling ville gøre.
En stor del af året har gået med spekulationer om Femern. Et forhold som vi troede lå helt
fast, men pludseligt opstod der en masse usikkerhed og dermed en mulig åbning af et vindue
for Als-Fyn forbindelsen stækt støttet af chef for Børsen, Anders Krabb-Johansen et
alternativ til Femern forbindelsen, der både kan binde Skandinavien sammen med Tyskland,
og som kun koster 1/3 og som samtidig binder Danmark sammen. Det kom der efterfølgende
en TV2 reportage ud af.
Vinduet ser ud til at være lukket nu og det må vi tage bestik efter og dermed arbejde for vort
projekt. Vinduet kan åbne sig igen i 2019, hvem ved?
På den politiske side har der været en forholdsvis stille periode, der skyldes at politikkerne i
Region Syddanmark, Sønderborg samt Faaborg-Midtfyn kommune den 10. marts 2014
besluttede, at ville afvente en trafikundersøgelse efter den nye trafikmodel. Den nye
trafikmodel blev frigivet 2. januar i år . COWI’s skøn på 9000 biler/døgn holdt stik.
Senere i aften ser vi frem til at høre, hvordan tidsplanen nu ser ud.
På aftenens efterfølgende møde håber vi at blive lidt klogere på, hvad der vil tale for en bro
og hvad der evt. kunne bevirke, at en tunnelløsning ville være bedst egnet.
Region Syddanmark indkaldte i efteråret høringssvar med titlen: Det gode Liv som
vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019
Vi gav i den forbindelses vort bud på, hvordan den faste forbindelse kunne betyde en
afgørende forskel. Vi har modtaget kvittering på svaret, men har ikke hørt yderligere konkret.
Vi har udbedt os et foretræde for Udvalget for regional udvikling.
Foreningens medlemskartotek er meget afgørende i kommunikationen med medlemmerne og
vi er utroligt glade for, at næsten alle personer har indmeldt sig i foreningen ved en Dankorts
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betaling. Det gør, at kartoteket automatisk bliver vedligeholdt og hjælper dermed vor kasserer
rigtig meget. Naturligvis er vi også taknemmelige for dem, der indmelder sig ved en
bankoverførsel, men det kræver ofte en opringning eller mail for at få e-mail og andre
oplysninger på plads og med mange hundrede medlemmer er det en betydelig opgave. Jeg vil
dermed gerne opfordre alle ved fornyelse at benytte Dankortsløsningen. For
firmamedlemskaber udsender vi en faktura på fornyelse af kontingent, da mange firmaer ikke
kan betale med Dankort.
En af årsagerne til den manglende betaling skyldes meget ofte, at Dankortet er blevet fornyet
i årets løb og dermed har fået nye udløbsdatoer. Derfor er det nødvendig at følge den
vejledning, der kommer sammen med beskeden om, at kontingentet ikke kunne blive fornyet.
Plan for 2016
Vi har i årets løb eksperimenteret med forskellige former for ambassadørmøder. Indbydelse
af medlemmer i et mindre område til en kop kaffe og en god drøftelse af hvordan det er
muligt, at deltage i at skaffe flere medlemmer har vist sig at have en god effekt. Det er
afprøvet i Sønderborg og Nordborg, hvor op mod 40 deltog.
Seneste møde i rækken var i Faaborg den 10 marts med stort engagement.
Vi er netop ved at undersøge, at gøre os mere synlige ved disse arrangementer ved at anskaffe
et telt, en trailer eller en brugt campingvogn med fortelt forsynet med Als-Fyn Broens logo.
Vi tror et eller to ambassadørmøder pr. område af den art om året kan holde gryden i kog.
Vi har ikke nogen tanke om, at spare penge sammen. De skal ud at arbejde for at udbrede
kendskabet og vi håber, at ambassadørgrupperne efterhånden kan blive næsten selvgående.
Små indslag i lokalradioerne kan være en yderligere mulighed for at gøre opmærksom på vort
projekt.
Det er igen i år lykkedes at få etableret et billetsamarbejde med Universe Science Park i
Nordborg, Naturama i Svendborg og Fjord & Bæltcenteret i Kerteminde. Vi synes det er en
flot støtte til vort arbejde, at man kan få i alt 2 gratis indgange til disse oplevelsescentre.
Disse er netop udsendt lige før påske.
Facebook med næsten 4000 likes vil vi gerne gøre meget mere ved og har derfor udsendt
anmodning om hjælp hos medlemmer og på Facebook. Vi fik 3 spændende henvendelser,
hvorfra vi valgte en, som vi glæder os rigtig meget til at samarbejde med.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et aktivt samarbejde i år med 6
bestyrelsesmøder. Jeg ser meget frem til de videre samarbejde med den bestyrelse, der måtte
blive resultatet af generalforsamlingen.
Mogens K Nielsen
31-03-2016
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