
Gik du glip af dette…….?
Torsdag d 7.10.2019 afholdt Sønderborg Salgs- og 
Reklameforening sin årlige generalforsamling på den 
nyrestaurerede Ballebro Færgekro.
Skønne, flotte rammer om en mere end hyggelig aften, 
der startede med bus fra Sønderborg, for de der ville. 
På turen blev der serveret en velkomstdrink anno1930-
40 - Flyversjus!
Så var Badehotel-temaet i gang.

Første punkt på dagsordenen var generalforsamlin-
gen, der snart må i Guinness Rekordborg for at være 
verdens korteste.
Formand Joan Lott Carlsen gennemgik i charmernede lyntempo årets begivenheder, regnskabet 
blev forelagt af kasserer Erik Staugaard,  nye bestyrelsesmedlemmer blev indvalgt, og under 
eventuelt var de kun klapsalver.
Mød her de to nye medlemmer af bestyrelsen  - Anne Kathrine Bruun Sørensen og Gert Backman.

Galochepris-uddeling
Igen i år var det Leif Maibom, der stod for at 
skrive og oplæse begrundelse for valget af årets 
galoche modtager, hvilket han gjorde med van-
lig humor og stikpiller i øst og vest - bl.a. denne: 
…… ‘For Simon Emil Ammitzbøll-Bille er en klog 
politiker. Allerede da han var 5 år gammel vidste 
han ligeså meget om politik - som han gør i 
dag……’

Hvad det så har at gøre med årets prismodtager skulle man 
nok havde været der for at forstå, men faktum er at 'Kultur I 
Syd’ blev dette års meget populære prismodtager, og formand 
Torben Lindvang takkede på foreningens vegne.

Næste programpunkt var middagen, der selvfølgelig også var 
tilpasset Badehotellet anno 1930-40, så vi fik den lækreste 
hamburgerryg med det hele.

Hr Weyse kom forbi
Og så sluttede aftenen med besøg af den flamboyanten Hr Weyse fra TV2´s Badehotel - alias 
skuespiller Jens Jacob Tychsen, der sang, fortalte og charmerede sig igennem en fortælling om 

sin rolle i serien, og hvordan det hele i går til, når man optager de enkel-
te afsnit.

Dejlig aften  
- og dem kommer der mange flere af i byens bedste forening.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Sønderborg Salgs
- og Reklameforening


