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MOMMARK HANDELSKOSTSKOLE 20. og 21. april 

 
På generalforsamlingen i Fredericia i 2021 blev der fremsat ønske om, at årsmøderne fik et større 
præg af handelsskole, og derfor var dette års årsmøde henlagt til Handelskostskolen i Mommark. 
 
Vi mødtes den 20. april og blev indkvarteret på elevværelser, som var lyse og venlige og med bad 
og toilet. Så var der frokost, hvor vi blev beværtet med en fin menu – den samme, som eleverne 
får. De lever godt, når de er på kursus. Derefter fik vi en hjertelig modtagelse af Bente E. Jensen, 
som er direktør for Sønderborg Handelsskole og Mommark Handelskostskole, der er lagt sammen 
til Business College Syd. I Mommark gennemføres bl.a. hovedforløb, der spænder fra trælastelever 
til advokatsekretærer.  Hun fortalte meget levende om skolen, dens øvrige aktiviteter og de ting, 
der rører sig i handelsskoleverdenen generelt. 
 
Derefter viste hun os rundt på hele handelskostskolen. Vi kunne konstatere, at ikke alene maden, 
men også undervisningslokalerne og alle de tiltag, der skal fylde fritiden ud for kursisterne, er 
tiptop. Især om vinteren er det vigtigt at have aktiviteter, der kan give de unge mennesker 
indhold, når undervisningen er forbi. Vi var også rundt og se skolens udendørs faciliteter, og vejret 
var pragtfuldt: sol og næsten ingen vind, træer, der grønnedes og med det blå hav i baggrunden. 
 
Efter rundvisningen var der kaffe med kage, og så afholdt vi generalforsamling. Referat af denne vil 
blive sendt rundt til medlemmerne. 
 
Dernæst forberedte vi det kulturelle indslag til næste dag, nemlig UNIVERSE. Frede Kühl fortalte 
om Danfoss, som er den store, toneangivende virksomhed på Als, og som har og har haft en 
enorm betydning for samfundet. Karen Elisabeth Lundbæk gennemgik de vigtigste ting omkring 
UNIVERSE, som er den Science Park, som Danfoss åbnede i 2005. Formålet er at begejstre børn og 
voksne for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri, og læring er det bærende element. 
 
Efter en pause var der middag i et separat lokale, og den var lige så fremragende som frokosten. 
Derefter samledes vi i et af de opholdsrum, som ellers er til elevernes disposition. 
 
Næste dag fik vi en god og righoldig morgenmad og forlod værelserne, og så kørte vi i kortege til 
UNIVERSE. Vinden var lidt stærkere, men der var stadig fuld sol. Vi gik rundt hver for sig og kunne 
opsøge de ting, der havde særlig interesse: Museet, som er indrettet i Bitten og Mads Clausens 
hjem samt det tilstødende museum om Danfoss, diverse seværdigheder med mulighed for at 
”lege” samt ikke mindst de mange smukke blomster, hvor tulipanerne stod i fuldt flor. Man havde 
mulighed for at blive, så længe man ønskede, indtil parken lukkede kl. 16. 
 
Dermed sluttede årsmødet 2022. 


