
TØNDER HANDELSSKOLES VENNER  
Generalforsamling, den 1. november 2022 – formandsberetning 
 
Vi kan atter lægge et år bag os og jeg har glædet mig til endnu engang , at aflægge 
formandsberetning for foreningen Tønder Handelsskoles Venner. Det bliver den fjerde af slagsen.   

Tønder Handelsskoles Venner er en støtte forening, som står for initiativer og arrangementer til 
gavn for Tønder Handelsskoles elever, samt de unge i lokalsamfundet. 

Tønder Handelsskoles Venneforening har til formål, at bidrage til at skabe gode forhold for 
nuværende og kommende elever, samt bidrage til, at fastholde og tiltrække nye elever til det Blå 
Gymnasium & Tønder Handelsskole. 

Som medlem af Tønder Handelsskoles Venner bidrager du til, og har mulighed for at deltage i 
forskellige arrangementer, samt etablering af større anlæg til gavn for området. 

Som elev har du mulighed for, at søge tilskud til studieture på op til 1.000 kr. og til indskud ved 
indflytning på kollegiet på op til 2.000 kr.  

Hvad er nået? 

Den første store anlægsetablering, som Tønder Handelsskoles Venner kastede sig ud i, var 
etableringen af en stor multibane med crossfit område ved Det Blå Gymnasium & Tønder 
Handelsskoles bygninger. Aktivitetsområdet stod klart september 2019. Og i foråret 2022 blev en 
padelbane åbnet ved skolen. Området er til gavn for både skolens elever og for lokalområdet. 
Banerne og crosssfit området er tilgængeligt for alle også udenfor for skolens åbningstid. 

 
Det næste store projekt for Tønder Handelsskoles Venner er Amfibanen,  som kan bruges til, at der 
spilles fodbold, afholdes koncerter, udendørs biograf, teater og meget andet. Målet for os er bl.a., 
at Tønder Handelsskoles Venner vil trække kulturen tæt på skolens elever, samt åbne for 
muligheder, som ikke findes andre steder i Tønder Kommune. Tønder Handelsskoles Venner gik i 
foråret 2020 i gang med at søge fonde, så vi nu kan igangsætte etableringen af Amfibanen. Vi har 
allerede nu tilsagn om 1 mio. kroner fra forskellige fonde.  Anlæg af Amfibanen påbegyndes og 
forventes,  at stå færdig omkring årsskiftet.  Vil stå færdig inden byggeriet af det nye Campus 
Kollegium sættes i gang i begyndelsen af 2023.. Det bliver bygget ved siden af banen.  

Med nævnte ønsker vi, at skabe et samlet ungdomsmiljø omkring Campus Tønder, hvor elever, 
beboere på Campus kollegiet samt borgere i lokalsamfundet, kan deltage i sociale og kulturelle 
arrangementer. 

 



Medlemsudvikling:’ 

Jeg vil igen i år fremhæve vigtigheden af tyngden i medlemsopbakning. 

Det er helt afgørende, at vi som støtteforening, når vi afsender ansøgninger til fonde, kan 
dokumentere solide medlemstal – jo flere medlemmer, jo større chance for tilskud. En solid 
medlemsopbakning er en forudsætning for, at vores planer kan føres ud i livet. Tak til alle jer, som 
allerede har meldt sig ind.  En bøn – sørg for at også venner og naboer melder sig ind i 
Venneforeningen  

Vi har et stort ønske og håb om, at alle skolens elever melder sig ind i Venneforeningen.   

Et medlemskab for elever på Tønder Handelsskole og for studerende koster kun 10 kr. 

Øvrige medlemskaber koster 100 kr. om året. 

Jeg nævner prisen for et medlemskab. For det kan vel næppe være årsagen til, at der ved 
udgangen af regnskabsåret kun var 46  betalende medlemmer heraf var de 30 elever. KÆMPE 
TAK TIL JER!, -  Men, venner det må vi da kunne gøre bedre!   Bemærk,vi i denne opgørelse kun  
har fokuseret på betalende medlemmer. For medlemstallet er stort set uændret  og  ligger på 
samme niveau 140 i forhold til foregående år, så…..  

Hvad opnår man, som medlem af Tønder Handelsskoles Venner? Ja får man bl.a mulighed for at 

Søge om tilskud til studieture og til indskud til kollegiet. Vi har i løbet af året modtaget ansøgning 
fra 3 elever, som har søgt og modtaget hver 750 kr. som depositum til studietur. 

 Deltage i en koncert på Tønder Handelsskole ifm. Tønder Festival  

Deltage i ”Blå Cup” fodboldturneringen, som afholdes hvert år på Multibanen. 

Bestyrelsen har også i år forfulgt den flerårige Marketingsplan, som er: 

 Elever – Forældre+Børnefamilier –Virksomheder i TDR. Kommune. 

Formidles gennem: Sociale midler, husstandsomdeling af brochure i valgte områder og af flere 
omgange. Orientering på generalforsamlingerne for Tønder Handelsstandsforening og Tønder 
Håndværkerforening.    – I fortsættelse heraf… 

Ønsker Du/I, at støtte op om Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskoles elever og samtidig 
give endnu bedre aktivitetsmuligheder for beboere i lokalområdet, kan du blive medlem af 
Tønder Handelsskoles Venner.  

Et medlemskab koster 100 kr. om året og 10 kr. for studerende og elever på Tønder 
Handelsskole.. 



Meld dig ind!  Det kan ske via MobilePay på 92379 eller til kontonummer 7933 1051783. Husk at 
påføre navn, mailadresse og mobilnummer ved indbetaling.   

Skoleårets aktiviteter:     

Julearrangement blev aflyst  p.g.a. corona 

Venneforeningen inviterede til BLÅ CUP ’ Fodboldturnering for alle’ den 18. maj 2022. Dette 
arrangement måtte vi måtte desværre endnu engang aflyse på grund af manglende tilslutning.   
Blå CUP  blev parket og retænkt til elevevent. 

Koncert i forbindelse med Tønder Festival aflyst.  

Tønder Handelsskoles elever havde derimod mulighed for, at deltage Skolekoncerten om fredagen  
under Tønder Festival.  Her deltog ca. 5.000 elever både nord og syd for grænsen..  

 Jeg vil kort komme ind på bestyrelsens planer for det kommende år. 

Medlemshvervningen målrettes elever på skolen og virksomhedsmedlemmer i Tønder Kommune. 

Aktivering ikke betalende medlemskaber.. 

Ny ’BLÅ CUP’ – som elev og gæstearrangement – afholdes hvert år på Multibanen første gang den 
12.05.2023 med start fra middag  

Koncert på Tønder Handelsskole i forbindelse med Tønder Festival 

De flerårige projekter:  

Amfibanen,  som nævnt etableres Amfibanen i slutningen af i år. Forventes færdig begyndelsen af 
2023. 

Og pengene er der!  

Der er fra fonde modtaget fonde samlet 1.011 mio. – 500.000 fra ECCO og 261.000 Den Jyske 
Kunstfond – Norlys 250.000.  Samlet projekt 3,5 mio. kr.. Resten finansieres af skolen.  

Kollegiebyggeriet ’Campus Kollegiet’ Påbegyndes 1. kvartal 2023 og forventes at stå færdig i 2024 

Campus Hal: 

I begyndelsen af august i år bevilgede Mærsk Fonden skolen hele 22,5 mio. kr. til byggeriet af en 
multihal på håndboldstørrelse, som integreres i Campus. Samlet projekt budgetteret til godt ca. 32 
mio. kr.  Skolen financierer selv 10 mio. kroner. Forventes at stå færdig 2024. 



Vi må, som Venneforening  fortsat opsøge nye og flere medlemmer. Vi forfølger vor flerårige 
’Marketingsplan’ punkt for punkt for målgruppen: ’Elever – Forældre + børnefamilier –
Virksomheder i TDR Kommune. 

Og vi fortsætter ufortrødent arbejdet med også, at søge fonde.  Det for at understøtte og realisere 
det vi sat i verden til, nemlig: 

at bidrage til, at skabe gode forhold for nuværende og kommende elever                                           
at bidrage til, at  fastholde og tiltrække nye elever til Det Blå Gymnasium & Tønder   
Handelsskole. 

Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole er med Campus Tønder -  Aktivitetsområdet og  lige 
om hjørnet  en  Amfibane., Byggerierne af  Campus Kollegiet og Campus Hallen , som vil stå klar  
fra begyndelsen af 2024, er målet indenfor rækkevidde, nemlig:                                                      ’ 
Den unikke uddannelsesinstitution beliggende  ved  ’Porten til Europa  , hvilket uden tvivl kan og 
vil trække mange flere studerende, som  ikke kun vil komme indenfor kommunegrænsen , men vil  
komme udefra og det både nord og syd fra, og dermed blive en stor gevinst for hele Tønder 
Kommune og kommunens erhvervsliv. 

Og vi går videre… 

Med Området Campus Tønder og Campus Kollegiet er vi også et meget stort skridt på vejen frem 
mod Tønder, som en attraktiv uddannelses by. Det er vort håb og ønske, at Tønder må blive 
førstevalget: at unge bliver her, at unge ønsker at flytte hertil, at uddanne sig, at leve og bo i byen. 
Det gælder såvel de unge syd for grænsen og de unge udenfor Tønder Kommunes grænse.  

Jeg vil afrunde min beretning – for det går jo rigtig godt for vores Venneforening – vi er ved frisk 
mod og vi har fortsat det gå på mod og den ånd der skal til.  

Noget vi nok må vænne os til er, at vi også fremover må slås mod coronaen, men det på lige fod 
med influenza og lignende sæsonsygdomme. 

Vi kan, som Venneforening  igen glæde os og se tilbage på et år i god udvikling for Det Blå 
Gymnasium &, Tønder Handelsskole 

Tønder Handelsskoles bestyrelses formand  Peter Norman bedt mig om, at overbringe en stor 
anerkendelse og en meget stor TAK til Venneforeningen for dens ihærdige arbejde til glæde for 
vores skole. 

Jeg vil også her benytte lejligheden til, at sige en meget stor tak til mine bestyrelseskolleger i 
TOHA’s Venner for et godt og konstruktivt samarbejde.  



Der skal igen i år lyde en særlig og stor tak til Carsten,  Venneforeningens sekretær - Du gør en 
kæmpe indsats og stort arbejde for os alle og således - Det Blå Gymnasium og Tønder 
Handelsskole og det til stor til stor gavn for hele Tønder Kommune.  

Tak for jeres opmærksomhed. 

Tønder, den1. november 2022  
 Solveig Andersen, formand.   


