Kære alle medlemmer i
Sønderborg Handel.
Tiden flyver afsted og mange spændende events er
blevet afholdt i vores By det forgangne år.
Heldigvis er der mange gode ting på vej for 2018, så
vi til stadighed får en levende og spændende by at bo
i og vise frem for vores Turister.
Vi har i 2017 haft et særdeles godt samarbejde med
Sønderborg Kommune både på dialogplan, men også
i forhold til at overtage udgifterne i forbindelse med
julebelysningen i byen.
2017 har været et år med ekstraordinær aktivitet,
hvor de største events blandt andet har været
spejderlejren og Sternfahrt, men det vil vores citychef
opsummere senere i hans indlæg.
Jeg vil her gerne takke Sønderborg Kommune for at
trække den slags store aktiviteter til byen og også det
økonomiske tilskud vi fik i den forbindelse til at

gennemføre aktiviteter. Vi håber der kommer flere og
ser gerne Tour De France kører gennem
Sønderborg
I 2017 blev vores by beriget med det SUPER
FANTASTISKE Multi Kulturhus på Havnen. Det fås ikke
meget bedre og er helt klart med til at løfte hele
vores område op til helt nye højder – det
nærliggende P – hus og ikke mindst Alsik som vokser
sig højere og smukkere end foråret kan følge med.
Derudover kan vi glæde os over, at planerne om
resortet på Nordals aldrig har været så tæt på at
være en realitet som nu.
Alle disse Ting er med til at gøre os stolte og vil helt
klart løfte hele vores område.

Sønderborg Kommune har bestilt en
Detailhandelsanalyse og plan ved COWI for at få
input til, hvordan vi udvikler midtbyen.
Vi er i Sønderborg Handel meget tilfredse med, at vi i
samarbejde med Sønderborg Kommune nu for alvor
begynder at koncentrere os om opgaverne med
byrumsledelse, bystrategier, øvrige by-initiativer,
byens havn og Sønderborg Øst.
Dertil skal der siges, at vi har en STOR opgave alle
mand…….
Her tænker jeg selvfølgelig på vores Bymidte, vores
GÅGADE. Hvor er det ærgerligt at se alle de tomme
lejemål som fylder mere end godt er.
Så, når man er UTILFREDS er man i en tilstand som
kan vendes til kreativitet – se muligheder. Det er der
fantasien skal i gang og de Store tanker om
hvordan får vi sammen løftet dette….
Intet er umuligt bare vi har de samme visioner og
MÅL.

MÅLET må helt klart være at Sønderborg forbliver en
lækker Handelsby, en by vi kan være stolte af at bo i,
en by som vi gerne vil dele med alle de turister der
kommer hertil.
Det er her jeg tænker vi ALLE skal være en del af og
tage ejerskab for, at være med til at løfte vores by.
Det er nu vi alle skal tænke kreativt og have troen på
at vi vækster og når vores fælles mål.
Medierne skriver ofte om handelsbyernes udvikling
og prognoser om, hvem der vil overleve, og I alle
artikler er konklusionen, at Sønderborg vil overleve
som en handelsby. Så det skal vi tro på….
Ja og hvad så nu…..
Sønderborg Kommune har nedsat et aktørudvalg
mellem kultur, turisme og handlen.
Jeg sidder i forretningsudvalget og vi har et rigtig godt
og kreativt samarbejde. Det har resulteret i, at
udover Solveig, som er sekretariatschef, bliver der
ansat en Event koordinator samt en Retail developer,

som skal arbejde med events og udvikling i
Sønderborg og de omkringliggende byer.
Denne stilling vil blive opslået på fredag.
En af de positive udfald af denne beslutning er, at
Sønderborg Handel får en ressource stillet til
rådighed gennem aktørudvalget, som vi tidligere selv
finansierede. Vi kan altså anvende hovedparten af
vores indtægter til aktiviteter i midtbyen og
Sønderborg Øst i samarbejde med aktørudvalget.
Jeg glæder mig derfor til det fortsatte gode
samarbejde i aktørudvalget.

Som I ved har Brian Kaslund fået nye udfordringer.
Jeg har haft et super samarbejde med Brian og han
har i den grad knoklet for Sønderborg Handel. Det vil
jeg gerne sige dig en stor TAK for Brian – vil du lige
komme herop ...
(overrækkelse af en gave)

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke
mine bestyrelseskollegaer for jeres gode samarbejde i
2017 og jeg kommer helt klart til at trække på jer i
den kommende tid.
Så vil jeg gerne sige dig Bente, en stor TAK, for dit
store angegement i bestyrelsen, og ikke mindst den
konstellation med hensyn til Brians ansættelse begge
steder.
Og en tak til dig Brian Petersen, tak fordi du går ind
og tager opgaverne i overgangsperioden til der er
ansat en Retail Developer.
Inden jeg slutter med en god tro på fremtiden vil jeg
også gerne takke kultur i Syd for den økonomiske
opbakning, som Sønderborg Handel fik i 2017. Vi ser
selvfølgelig frem til et lign. samarbejde i 2018.
Endelig vil jeg opfordre jer til at benytte jer af de
kursustilbud, som BC Syd har udviklet målrettet til os.
Jeg er selv gået i gang med lederuddannelsen og det
kan helt klart anbefales.

Så en stor tak til jer alle her i salen for alt det vi
sammen har opnået, og jeg ser frem til at vi sammen
kan sætte og nå helt nye mål for vores fantastiske
by.
Tak for ordet.

