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BERETNING 2020 

Foreningen Als-Fyn Broen 

Generalforsamling 19. august 2021  

Allerførst – det har været en usædvanlig periode for bestyrelsen. Jeg blev valgt som formand den 26. 

februar 2020 på Christiansminde i Svendborg. Vi tog afsked med initiativtageren til Foreningen Als-Fyn 

Broen, Mogens K. Nielsen, som nogle af bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet sammen med siden 

etableringen af foreningen i 2013, og som jeg som medlem af bestyrelsen, har arbejdet tæt sammen med 

siden 2015. Vores kasserer Henrik Juul Nielsen gik fra borde samtidig. Den 11. marts 2020 lukkede Mette 

Frederiksen Danmark ned. 

En stor tak skal der lyde til bestyrelsen for at tage handsken op og være kreativ i den opgave, vi havde fået 

betroet. Reelt har vi kun haft mulighed for at mødes fysisk 2 gange på 1 ½ år. I juni 2020 og i juni 2021. 

Resten af tiden er vi mødtes på Teams. 

Vi har arbejdet på en anden måde – vi har været kreative i forhold til den indsats, der er absolut nødvendig, 

når man er en forening båret og drevet af frivillige og finansieret af medlemskontingenter. 

Vi har det seneste år investeret i at få foreningen til at blive drevet i en kombination mellem professionelle 

og frivillige i forhold til vores økonomi og medlemskontakt. 

Vi har etableret et samarbejde med firmaet Charlotte Kjær og Co, der håndterer vores daglige økonomi og 

regnskab. Vi har fået etableret en kobling mellem vores medlemssystem og et nyhedsbrevmodul. Vi har 

fortsat vores samarbejde med JyskFynske Medier om vores markedsføring online og offline. Vi har i juni 

2021 lavet en ny brochure på dansk og tysk, hvor vejføringen er tydelig på Fyn. Den er bragt ud til 

turisterhvervet på begge sider af Lillebælt. 

 

Det er rigtig vigtigt, at vi er synlige. Derfor har vi gjort det bedste, vi kunne, for at være til stede online og 

offline. Vi har haft flere artikler i aviserne og har også selv skrevet nogle. Vi har skrevet nyhedsbreve 

minimum en gang hver måned. Vi har deltaget i radio- og TV udsendelser. 

 

Vi har været aktive på sociale medier og følger tæt med i, hvordan dialogen omkring forbindelsen bliver 

håndteret på Fyn. I Foreningen har vi besluttet at omtale koblingen mellem Als og Fyn som ”Forbindelsen”. 

Om det bliver en tunnel eller en bro, måske en bro med en cykelbro koblet på, vil forundersøgelsen være 

med til at afdække. Vejføringen hænger sammen hermed. Motorvejsløsningen på Fyn er afløst af en 2+1 

vej. Det vigtigste er, at der bliver etableret en ”forbindelse”. For Fyn vil forbindelsen give adgang til et langt 

større arbejdsmarked. Man vil lettere kunne koble f.eks. robotklyngen på virksomhederne på Als og i 

Tyskland. Fordelene for Sønderjylland vil primært være adgangen til SDU og det nye Odense 

Universitetshospital (OUH). Forbindelsen vil gøre det lettere for os alle. Vi kan samme arbejde på at 

etablere et nyt Trekantområde - på tværs af det sydlige Lillebælt. 

 

Set fra Schleswig-Holstein betyder etablering af en forbindelse en endnu bedre kontakt og relationer 

mellem supersygehuset i Odense og det nye supersygehus i Flensborg, der skal være færdigt i 2028. Der er 

et rigtig fint samarbejde mellem SDU i Odense og deres underafdelinger i Sønderborg og Aabenraa, samt 
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med Universitetet i Flensborg. Der er et stort regionalt potentiale med grænsetrekanten Sønderborg, 

Aabenraa og Flensborg. 

Foreningen bakker op om etablering af en elfærge, indtil forbindelsen bliver bygget 

 

Det har været et anderledes år, fordi der ikke har været afholdt markeder og andre events, hvor foreningen 

kunne være synlige med teltene. Vi har et telt på hver side af Lillebælt. Det at være aktive på markeder og 

pladser, giver rigtig mange medlemmer. Dem mangler vi nu, men vi holder fast og kommer ud, når der 

bliver igangsat relevante aktiviteter. Det glæder vi os til. 

Vi har været registreret som momspligtig forening efter anbefaling fra en momsekspert. Skattestyrelsen var 

ikke enig heri, så vi har meldt foreningen af momspligten. Det betyder, at vi har fået ændret vores regnskab 

for 2019 til at være et regnskab uden moms. Derfor skal generalforsamlingen godkende det en gang mere i 

dag. Vores valgte revisorer har godkendt det. 

Den absolut største glæde i år er Folketingets godkendelse af at igangsætte en forundersøgelse til 20 mio. 

kr. På det efterfølgende borgermøde sætter vi fokus på, hvad det kommer til at betyde. Hvad er det, der 

bliver undersøgt? Hvor lang tid tager undersøgelsen – og hvad er næste skridt, når den er gennemført? Vi 

får besøg at dybt kvalificerede paneldeltagere til at gøre os klogere på disse spørgsmål. 

 

I det kommende år har bestyrelsen besluttet sig for at fokusere på opsøgende møder i forhold til 

foreninger, deltagelse i de markeder/aktiviteter der åbner nu. Vi vil gerne invitere os selv ind i foreninger til 

mødeaftener, hvor man har oplæg fra eksterne foredragsholdere på begge sider af vandet. Vi vil også selv 

tage initiativ til at blive inviteret. 

 

Komiteen, der er nedsat af Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommune, samarbejder vi med. Formanden for 

foreningen er medlem af Komiteen. Vi samarbejder med de to embedsmænd, der er tilknyttet Komiteen 

omkring f.eks. gode initiativer i forbindelse med de beslutninger, der bliver taget politisk. 

Foreningen arbejder primært med at skabe folkelig opbakning. Komiteen arbejder med den politiske del.  

Vi håber, at I som medlemmer fortsat vil bakke op om arbejdet. Det betyder også, at vi har rigtig meget 

brug for, at I forbliver som medlemmer og gerne er med til at skaffe nye medlemmer. Det koster kun 100 

kr. pr. voksen pr. år og 1000 kr. for en virksomhed pr. år. Det er hårdt arbejde at skaffe nye medlemmer. 

Det er langt lettere at bevare dem vi har. Arbejdet er ikke slut, selvom vi har fået bevilget en 

forundersøgelse. Det er kun første skridt til, at vi får etableret en forbindelse. Vi skal holde trykket og 

opmærksomheden i hele Danmark. Det er Danmark, der bevilger pengene til realisering af forbindelsen. 

Her har vi brug for jeres opbakning! 

 

Bedste hilsen 

 

Inge Dahl 

Formand 


