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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 633 ved årets begyndelse
til 709 ved årets slutning. Herudover kommer alle foreningens 73
virksomhedsstøttemedlemmer. I alt havde foreningen ved årets udgang 782 medlemmer.

Bevaringsfonden
Efterspørgslen efter arkitekthjælp har med 9 nye sager været fin. Efterspørgslen efter lån har i
de senere år været mindre, nok pga. af den lave rente man låne til hos kreditforeningerne.
Vi har i 2020 alene ydet 2 lån på tilsammen kr. 106.070. Da vi i løbet af året har fået indfriet
gamle lån med kr. 220.000 og der er indskudt kr. 100.000 yderligere i fonden har ca. 1 mio.
disponibel til fremtidige lån.
Vi har i efteråret 2019 indgået en aftale med Løjt Fonden om at alle sager på Løjt Land
finansieres herfra. Sagerne startes op hos os via ordning om arkitekthjælp.
Vedr. bevaringsfonden vil jeg takke for et tæt samarbejde med kommunens bevaringsarkitekt
Frederikke Winther. Endvidere en stor tak til de 3 områderepræsentanter Leif Meyhoff for
Skibbrogadekvarteret, Elise Marloth for Slotsgadeområdet og Thorkild Fink fra
Vægterpladsområdet.
Pga. af coronasituationen har i i 2020 ikke holdt de 2 årlige erfamøder med de samarbejdende
arkitekter, områderepræsentanterne og Frederikke Winther.
Onsdag d. 5. februar holdt vi vores årlige bevaringsmøde på Folkehjem. Mødet var velbesøgt
med ca. 8o deltagere. Mødet startede med et spændende foredrag af arkitekt Jeanne Brüel om
historismens huse i Aabenraa opført i perioden 1850-1915.
Dette blev senere fulgt op med et samarbejde med Shop-i-city om 2 temauger netop om
historicismens huse. Der var her 2 temabyvandringer med Frederikke Winther som guide.
Begge byvandringer var fuldtegnede med hver 30 deltagere.
På bevaringsmødet skulle vi endvidere have uddelt bevaringspriser fra området Nygade, Store
Pottergade, Vægterpladen, Lille Pottergade og Kirkepladsen.
Der var en pris for foreningens medlemmer og læsere af Ugeavisen og en Fagpriser.
Begge priser gik til den flotte ejendom Vægterpladsen 1.

Vi beklager at regeringen fra 2021 har fjernet muligheden for at få refunderet 50% af tilskud
som bygningsforbedringsudvalget giver i tilskud til udvendig renovering af bevaringsværdige
ejendomme i Aabenraa Købstad.
Tilskudsmulighed til renovering af byens flotte historiske ejendomme er meget vigtig.
Velholdte historiske bykvarterer trækker turister til og gør også Aabenraa mere interessant at
bosætte sig i.
Vi indstiller at kommunen øger bevillingen til bygningsforbedringsudvalget således at relevante
sager fortsat kan støttes.

Aabenraa Øl 2020.
Der blev også i 2020 brygget både en sommer øl og en vinter øl. Begge med speciel
genforeningsetiket.
Pga. coronasituationen var der kun smagning og valg af sommerøl hos Carstensens Tehandel –
umiddelbart før den store nedlukning. Vores normale 2 årlige præsentationer på Michelsens
gård måtte desværre også aflyses pga. corona.
Til at varetage de praktiske aktiviteter har vi et øludvalg bestående Erik Dahlgren, Peter
Rastrup, Børge Lund, Steen Valentin og Svend Nielsen. Tak for Jeres indsats.
Vi er glade for at Carstensens Tehandel vil afholde ølsmagninger og stå for fakturering af øl
solgt til restauranter og specialbutikker
Årets overskud ved ølsalg blev ca. kr. 30.000 som fuldt ud går til bevaringsarbejdet.
Arkitekturpolitik.
Vi efterlyser fortsat en klar arkitekturpolitik for byen, som ved ny- og ombyggerier i nærheden
af bevaringsværdige områder ikke accepterer bebyggelser på mere end 3 – 4 etagers højde.

Foreningens program og aktiviteter i 2020
Året var præget af coronaen udover nævnt under Aabenraa øl, var det en del aflysninger og udsættelser.
Vi måtte aflyse den planlagte eftermiddags ”kør-selv” tur til Haderslev, deltagelse i indvielse af
genforeningspladsen foran Folkehjem og vores 2 dages tur til Sjælland. Alle 3 arrangementer håbes
gennemført i år.
Den 15. og 16 juni havde vi 2 byvandringer i H. P. Hanssens fodspor med historikeren Lars Henningsen.
Begge ture var fuldtegnede med 30 deltagere.
Den 24. juni præsenterede vi den flotte bog Jep Fink Genforeningsarkitekten. Forfatteren Peter Dragsbo
holdt et foredrag på Folkehjem for 50 deltagere. Herefter var der en byvandring med 30 deltagere.

Søndagscafe på Slotsmøllen fik et fint besøgstal. Dog måtte julecafeen aflyses.
Den 16. og 17. september havde vi 2 byvandringer med temaet historicistiske huse. Guide var Frederikke
Winther. Begge ture var fuldtegnede med hver 30 deltagere.
Årets sidste arrangement var en velbesøgt historisk aften d. 12. november. Der var præsentation af
”Historier fra Bybakken” og et spændende foredrag med historikeren Jørn Buch med emnet ”Versailesfreden der blev kimen til 2. verdenskrig”. Der deltog ca. 100 i mødet.
Til trods for coronaen har der i årets løb deltaget ca. 440 i vores arrangementer.
”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 og endelig en eftermiddag på Folkehjem. Vi havde stadig en stor
mængde ikke afhentede bøger. Vi er glade for at medarbejdere fra kommunens KIS-projekt påtog sig den
store opgave med at udbringe disse bøger. Vi håber denne løsning kan fortsætte.
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 i vor bys historie.
Jeg vil gerne rette en stor tak til redaktionsudvalget som består af Mikkel Leth Jespersen, Jørgen Witte, Kurt
Seifert, Orla Jensen, Anne Grethe Jacobsen og Carlo Daus-Petersen.
Ejendomme.
Det ”Blinde æsel” og ”Bulhuset” er udlejet til stabile lejeer.
Møllen har som sædvanligt haft cafesøndage fra først i juni til midt i september.. Der har i 2020 været få
udlejninger. Aktiviterne på møllen indbragte ca. kr. 28.000, 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. Interesserede 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 møllehjul fra påsken til efteråret. Endvidere sørger
de for at holde græsplænen. En stor tak til Dem
I foråret blev en ny spunsvæg etableret med et flot nyt stakit ovenpå. Projektet løb op på ca. kr. 300.000. Vi
er taknemmelige for at forskellige fonde har støtte med ca. kr. 260.000. De resterende kr. 40.000 har
foreningen selv bekostet.
En velholdt Slotsmølle som igen kan male mel, 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 håber at kommunen snart finder de
nødvendige midler til at færdiggøre området, specielt med parkeringsfaciliteter. 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-I-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 Orla Jensen for redaktion heraf.
Jeg vil også gerne reklamere lidt for vores facebookside. Den må gerne deles med andre og likes.
Endelig vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for en stor indsats og et godt samarbejde.

