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Formandens beretning.

Medlemsudvikling. \

som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der igen har været
en fin nettostigning i foreningens antal af ordinære medlemmer fra 709 ved ar"t, u"gy"dJ;-til 755 ved årets slutning. Herudover kommeniffi foreningens 72
virksomhedsstøttemedlemmer. I alt havde foreningen ved årets udgang g27 medlemmer.

Bevaringsfonden

Efterspørgslen efter arkitekthjælp har med 5 nye sager faldet en del. vi har ingen nye lån ydet.
Det tilskriver vi den meget lave rente man fortsat kan låne til hos kreditforeningerne.
Besværet med at finde håndværkere og de stigende håndværkerpriser har sikkårt også spillettno..

Vedr' bevaringsfonden viljeg takke for et tæt samarbejde med kommunens bevaringsarkitekt
Frederikke winther. Endvidere en stor tak til de 3 omrSderepræsentanter Leif Meyhoff forskibbrogadekvarteret, Elise Martoth for slotsgadeområdet og Thorkild Fink fra
Vægterpladsområdet.

Pga' af coronasituationen har i i 2021 kun holdt 1 årlige erfamøde med de samarbejdende
arkitekter, områderepræsentanterne og Frederikke winther.

I et samarbejde med shop-i-city var der 2 temabyvandringer om klassicismens huse medFrederikke winther som guide' Begge byvandringer var fuldtegnede med hver 25 deltagere.
På arkitekturens dag d. 4. oktober var foreningens medlemmer inviteret med til uddeling afkommunens arkitekturpris og bygningsforbedringsprisen. Til begge priser var der nomineretnogle gode kandidater. Til bygningsforbedringsprisen var der nomineret 4 ejendomme ogprisen gik til Nygade 42. De 2 af de nominerede ejendomme havde forinden gjort brug afvores arkitektu rhjæl p.

Vi beklager at regeringen fra 2o2]- har fjernet muligheden for at få refunderet 50o/o af tilskudsom bygningsforbedringsudvalget giver i tilskud til udvendig renovering af bevaringsværdigeejendomme i Aabenraa Købstad.

Tilskudsmulighed til renovering af byens flotte historiske ejend-omme er meget vigtig.velholdte historiske bykvarterer trækker turister til og gørigså naueÅu'ni"r" interessant atbosætte sig i.

vi indstiller at kommunen øger bevillingen til bygningsforbedringsudvalget således at relevantesager fortsat kan støttes.
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Nedrivningen af en del af den østlige del af Nørreport er nu gennemført og der er etabteret en
fin bypark. Vi vil fastholde kommunen på at dette er en midlertidig løsning og afuenter at en
privat bygherre vil byde ind med et byggeprojekt som passer til området.

Det er vigtigt at en historisk bygade har bebyggelse på begge sider af ejendommen.

Aabenraa øl2O2t.

Der blev også i 2o2L brygget både en somme r øl og en vinter ø1.

Pga' coronasituationen var der ingen smagning og valg af sommerøl hos carstensens Tehandel
- umiddelbartfør den store nedlukning. Af samme grund var der kun præsentation af
vinterøllen på rvichelsens Gaard. Det store fremmøde - B0 deltagere - og den store købelyst
gjorde at vi desværre ikke havde nok øl til alle gæsterne. vi vil sørge for i 2022 at brygge øl
nok således at vi ikke igen kommer i den situation.

Til at varetage de praktiske aktiviteter har vi et øludvalg. Tak for Jeres indsats.

Vi er glade for at Carstensens Tehandel vil stå for fakturering af øl solgt til restauranter og
specialbutikker

Årets overskud ved ølsalg blev ca. kr. 29.000 som fuldt ud går til bevaringsarbejdet.

Arkitekturpolitik' 
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Vi efterlyser fortsat en klar arkitekturpolitik for byen, som ved ny- og ombyggerier i nærheden
af bevaringsværdig_e.ort9dg ikke accepterer bebyggelser på mere end s i + 

"tugurs 
højde.
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Året var igen præget af coronaen udover nævnt under Aabenraa ø1, vardet en del aflysninger og
udsættelser.

Vi måtte for 2. gang aflyse vores 2 dages tur til sjælland. I år er vi ret sikre på at turen kan gennemføres.

Tirsdag d' 11' maj havde vi en meget spændende rundvisning i parken og fortælling om Haus Lensnack.
Arrangementet var fuldtegnet med 40 deltagere.

Torsdag d. 10. juni var der "Kør-selv,,tur på Løjt Land med temaet stråtage og Torben Lindegaard som
guide. Turen var fuldtegnet med 40 deltagere.

Den 15' juni deltog 100 medlemmer iforedraget diplomat i Grænselandet v. fhv. generalkonsul Henrik
Becker-Christensen.

Vores generalforsamling blev afholdt 19. maj og her holdt museumschef Henrik skov Kristensen foredraget:
Fårhuslejren - Det tyske mindretal og retsopgøret efter besættelsen.

Fredag d' 3' september havde vi en eftermiddags "kør-sely'' tur til Haderslev. Her var der bl.a. rundvisninger
iVognsamlingen, Ehlers Hus og byvandring i det gamle Haderslev. 16 deltog i denne tur.
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Mandag d. 23. september holdt Mikkel Leth Jespersen på Folkehjem foredraget om Aabenraa som
sØfartsby i forhold til Danmark og verden. Der var 90 deltagere.

Torsdag d' 28' oktober holdt Carsten Porskrog Rasmussen på Folkehjem foredraget om Søfartens betydning
for Aabenraa og LØjt - fokus på landbrug/kaptajnsgårde. Der var 145 deltagere.

Onsdag d. 10' november havde vi "Historiik aften" med præsentation og uddeling af Historier fra Bybakken
2021. Endvidere holdt Mikkel Leth Jespersen fo'redraget Skibsbyggeri iAabenraa i 1800-tallet.

Til trods for coronaen har der i årets løb deltaget ca. 750 i vores arrangementer. Herudover kommer de ca.
500 som har nyt kaffe og kage islotsmøllecafeen.

"Historier fra Bybakken"

Bogen blev præsenteret på historisk aften. For at få afhentet flest muligt af bøger var der arrangeret
udlevering på SlotsmØllen 2 søndage. Vi havde stadig en stor mængde ikke afhentede bøger. De blev detvist
leveret af bestyrelsen og delvis af Den Sønderjyske Garde.

Det er et stort arbejde at skrive og samle stof til bogen. Det er også et større redigeringsarbejde.

Bybakken er en af hjørnestene i foreningens arbejde med at delagtiggøre medlemmerne ivor bys historie.

Jeg vil gerne rette en stor tak til redaktionsudvalget som består af Mikkel Leth Jespersen i spidsen.

Det "Blinde æsel" og "Bulhuset" er udlejet til stabile lejer. I har i årets løb haft en del reparationsarbejder
på "Det blinde æsel".

Møllen har som sædvanligt haft cafesøndage fra først i juni til midt i september.. Der har i Z|/ltværet få
udlejninger. Aktiviterne på møllen indbragte ca. kr. 26.000, et meget vigtigt bidrag til drift og
vedligeholdelse. Jeg vil her rette en stor tak til de 15 cafepiger med Astrid Meier i spidsen. Vi efterlyser nye
frivillige til at give en hånd med. lnteresserede må gerne tage kontakt til Astrid Meier.

Også en stor tak til den arbejdsgruppe som hvert forår klargør mØllen med kalkning og små
vedligeholdelsesopgaver inden sommersæsonen.

Endvidere en stor tak til møllegruppen som står for maling af mel, smøring og vedligeholdelse af
mølleværket. Står endvidere for daglig igangsætning af m6llehjul fra påsken til efteråret. Endvidere sørger
de for at holde græsplænen. En stor tak til Dem

En velholdt Slotsmølle som igen kan male mel, et mØllehjul kører rundt en stor del af året er en stor
attraktion for hele Slotsområdet.

Andre historiske aktiviteter.

Foreningen står som ejere af Auroras kanoner og kanonerne på Kronprinsens Kanonbatteri..
Gennemførelse af kanonaktiviteter varetages af 2 frivillige grupper, vi er glade for at kommunen har
bevilget kr' 300.000 tit opstart af etablering af P-pladser ved kanonbatteriet. Vi vil ansøge om bevilling af



@

den manglende beløb i budget for 2023. Der var også tanken at der skulle være et turistspot der. Først når
disse faciliteter er på plads kan der arrangeres busture til Aabenraa hvor saluteringer indgår i programmet.
som det er nu kan handicappede og dårligt gående ikke besøge kanonbatteriet.

Andre samarbejdspartnere:

Vi er også glade for samarbejdet med Museets Venner, Michelsens gård, Museum sønderjylland
(søfartsmuseet)g Historisk Samfund for Sønderjylland,'Aabenraa kredsen og Shop-l-City.

Hjemmesiden m.m.

På hjemmesiden kan man hente mange oplysninger. Bl.a. oplysninger om aktiviteter, årets program og alt
om tilbud fra Bevaringsfonden. En stor tak til Finn Hove for redaktion heraf.

Jeg vil også gerne reklamere lidt for vores facebookside. Den må gerne deles med andre og likes. charlotte
Brunsgaard sørger for at der bliver indlagt nyheder der.

Endelig viljeg rette en stor tak til bestyrelsen for en stor indsats og et godt samarbejde.

Jeg vil rette en særlig tak til Finn Hove fordi han ville overtage pladsen som sekretær efter orla Jensens
pludselige dødsfald.

Som i kan se i invitationen til generalforsamlingen så genopstiller jeg ikke til bestyrelsen.

En uhelbredelig alvorlig kræftsygdom har tvunget mig til at tage dette skridt. Det er en uhyre trist at måtte
stoppe i et arbejde som har kostet megen tid men mest glæde. Det har været spændende i g år af være
formand for en forening som har så stor opbakning fra alle Jer medlemmer. Foreningen har vokset og
udviklet sig på mange måde. Udviklingen har kun være mulig med en stor indsats fra alle
bestyrelsesmedlemmer og alle Jer frivillige og ikke mindst opbakning fra alle foreningens medlemmer.
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