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BOB’S GENERALFORSAMLING 
Fordamen, Eva Toftebjerg, bød den 24. 
februar hjertelig velkommen til de 55 
tilmeldte til generalforsamlingen (edder 
flot), - hun sagde end dog at det var 
dejligt at se så mange. Eva foreslog på 
bestyrelsens vegne Torben Nielsen 
som Dirigent, - og han blev straks valgt 
med akklamation. 
 
Dirigenten takkede for valget og kon-
staterede straks, at GF var lovligt ind-
varslet og henviste bl.a. til Ugeavisen 
for Møn, som sekretøren viftede med. 
Ingen havde indvendin-
ger mod lovligheden. 

Dirigenten kunne herefter gå til valg af 
referent, og da sekretøren allerede var i 
gang med referatet, var han valgt. Der 
var ingen der protesterede. Som stem-
metællere blev Inge – Lise Olsen, Lone 
Hammer og Hans Sattrup ”valgt” af diri-
genten, og de modtog valgene. Straks 
efter kunne dirigenten igen overlade sce-
nen til fordamen til aflæggelse af besty-
relsens beretning. 
 
MØDER: 
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmø-
der i årets løb, og som vanligt har vi haft 
en masser af kommunikation på kryds og 
tværs ved hjælp af telefoner, mail, når vi 
mødtes til diverse arrangementer m.m. 
Generelt må det siges, at der er en god 
og jævnlig kontakt mellem bestyrelsens 
medlemmer. 
 
DRØFTELSER: 
Bestyrelsen har igen – igen - drøftet 
mangt og meget. I overskrifter – mange 
kendte gengangere - kan nævnes: 
 

 Medlemsforhold 

 Økonomi 

 Borre Nyt 

 Historieskrivning for området 

 Huse til nedrivning 

 Blomsterstanderne ved kirkepladsen 

 Spiseaftener 

 Aktiviteter i øvrigt 

 Hjertestarter  

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.: 
 

Formand Eva Toftebjerg Nielsen 55 81 23 36 - toftebjerg@ofir.dk 
Næstform. Birgit Madsen  55 81 27 65 - birgitjuul@hotmail.com 
Sekretær Johnny Holst  22 17 70 89  - j.holst@c.dk 
Kasserer Kim Errebo   25 86 64 74 – kim.errebo@skolekom.dk   
B-medlem Christina Christensen 50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com 
B-medlem Keld Nielsen   29 80 72 35 – keld.hans@gmail.com 
B-medlem Ib Petersen   55 81 23 23 – ibpetersen353@gmail.com   
 
Suppleant Berit Kristensen  55 81 26 07 – allan-berit@kristensen.mail.dk 
Suppleant Annette Kingombe  20 42 93 49 -  annette.kingombe@gmail.com  
 
Revisor Uffe Jørgensen  25 26 98 77 – uffe_stennersen@surfpost.dk  
Revisor Bjarno Reib   54 71 00 90 – bjarno-mona.reib@os.dk 
 
Webmaster Annette Guldberg    - annette.guldberg@gmail.com    
 

Borgerforeningen på Internettet: www.borreborgerforening.dk  

 
   HUSK LIGE! 
 

 

 Ma 23. JUN Skt. Hans bål, grill m.m. 

 Fr 18. JUL Grill-aften v/Legepladsen 

 Sø 03. AUG Dagli’Brugsens Grill-arrangement /Forsamlingshus loppemarked 

 Fr 08. AUG Grill-aften v/Legepladsen 

 Sø 14. SEP Frokost på Thorsvang 

 On 15. OKT Spiseaften 

 Ma 10. NOV Mortensaften 

 Lø 29. NOV Julepyntning Borre/Åebæk 

 Sø 30.NOV Fakkeltog, Kirken og Gløgg. 

 To 11. DEC Julebuffet 

 Sø 28. DEC Juletræsfest 

 Ma 19. JAN Spiseaften 

 Ti 17. FEB Spiseaften 

 Ma 2. MAR Generalforsamling 

 Fr 20. MAR Spiseaften 
 

Hold øje med plakater og hjemmeside! Der tages forbehold for ændringer.  
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 Høslæt på Snedkergrunden 

 Cykelstier 

 Mulige arrangementer 

 Forskønnelsesudvalget. 

 Flagning ved de kongeliges besøg 

 Evaluering af foredragsaftenen 

 Vejbelægning 

 Julepyntning i Borre og Ålebæk 

 Juletræsfest 

Der har naturligvis været snakket om me-
get andet, men det er uden for referat! 
 
KONTAKTER: 
Bestyrelsen har fortsat mange kontakter 
og interesser omkring de mere eksterne 
forhold. Det er f.eks.: 

 Kontakt til kommunen 
 Lokalrådet 
 Lokale handlende  
 Møns Bank 
 
ARRANGEMENTER: 
Bestyrelsen forsøger fortsat at gennem-
føre forskellige arrangementer, som tilgo-
deser medlemmerne, og skaber mulig-
hed for gode sociale kontakter til hinan-
den. Vi kan og vil ikke konkurrere med 
aftenskolerne og andre om koncerter el-
ler spændende foredrag, men gør det, 
når der er noget helt specielt, som da vi i 
samarbejde med Østmøn Lokalråd, LOF 
Vordingborg gennemførte foredrag og 
debataften om ”Livet på kanten”, hvor 
Dagli’Brugsen gav kage og kaffe. 
 
De gennemførte arrangementer er: 

 Generalforsamling 
 Sankt Hans bål med grill, bål og fa-
milielege. 
 Undervisning og gennemførelse af 
Høslæt på Snedkergrunden 
 7 gange fællesspisning i forsamlings-
huset, hvor der har været god tilslutning. 
 Tøndeslagning og spisningen til Fa-
stelavn, - som desværre blev aflyst. 

 Foredrag af Jørgen Møller om Livet 
på kanten. 
 Juleudsmykning med efterfølgende 
spisning for de aktivt deltagende. 
 Fakkeltog med fælles sang i kirken 
og efterfølgende gløgg og æbleskiver i 
forsamlingshuset. 
 Juletræsfesten den 28. december. 
 
Alt i alt syntes vi der fortsat der er en 
passende balance mellem Borgerfore-
ningens arrangementer og andre tilbud 
på Møn.  
 
IDEER TIL ARRANGEMENTER: 
Bemærk, at vi ikke i sommers havde 
havebesøg. Det vil vi gerne forsøge i 
år, og som skrevet i Borre Nyt, kan man 
kontakte sekretøren, hvis man vil læg-
ge have til. 
Vi pusler med en ide om en fælles tur til 
Frilandsmuseet i Lyngby, bl.a. for at se 
den gamle smedje fra Borre, som er 
genopført på Frilandsmuseet. 
Bestyrelsen modtager gerne ideer fra 
medlemmerne. Vi vil gerne have andre 
inddraget i gennemførelse af aktiviteter 
og arrangementer, så hvis der er med-
lemmer i borgerforeningen, som har 
lyst til at stå for et arrangement, så skal 
man ikke holde sig tilbage. 
 
BORRE NYT: 
Som nogle måske har bemærket, ud-
kom ”jubilæumsnummer” 50 i januar. 
Vores nuværende redaktør, Johnny 
Holst, har skrevet bladet de sidste 3 år, 
men jobbet som redaktør kan erhver-
ves, hvis nogen er interesseret. Det kan 
være forsamlingen har kommentarer 
efter beretningen, men sekretøren 
modtager gerne indlæg fra medlem-
merne til bladet. 
 
INTERNETTET: 
Vores webmaster, Annette Guldberg, 
har vedligeholdt vores hjemmeside på 
Internettet på eksemplarisk vis i årets 
løb. Det er vi meget taknemmelige for.  

LANDSBYPLANER FOR ØSTMØN 
v/Philippine Schollain Birckner, arkitekt. 
Vordingborg Kommune har besluttet at 
øge indsatsen for forskønnelse og plan-
lægning i 5 østmønske landsbyer langs 
Klintevej: Hjertebjerg, Elmelunde, Bor-
re, Ny Borre og Magleby. 
Derfor er Landsbyplaner for Østmøn 
sat i gang som et projekt der handler 
om at lave landsbyplaner for 5 landsby-
er. Her er udfordringen med affolkning 
og tomme bygninger tilstede, og planer-
ne skal give et bud på, hvordan vi kan 
håndtere det til gavn for byerne.  
Indsatsen for forskønnelse og planlæg-
ning i 5 østmønske landsbyer langs 
Klintevej skal udformes som en strate-
gi. Strategien skal pege på, hvad der er 
vigtigt at bevare, nødvendigt at nedrive 
og lige så vigtigt: hvad der skal ske 
med de arealer eller rent faktisk nye by-
rum der opstår efter en nedrivning. 
Hvordan skal ejerskabet være? Hvor-
dan kan vi tilføje nye kvaliteter til lands-
byerne når noget fjernes? Hvordan kan 
vi sikre vores bevaringsværdier?  
Vigtigt i hele processen og i planerne 
er, at de opstår i tæt samarbejde med 
beboerne i de 5 landsbyer, således der 
opstår høj grad af ejerskab. Landsby-
planprojektet er foreløbigt sat til at løbe 
over et år: fra 1.2.2014 – 30.1.2015 
med mig som projektleder. 
 
INDSATSPULJEN. 
Aktuelt er der yderligere to medarbejder 
i kommunen, der administrerer indsats-
puljen. Det er en pulje penge, der går til 
nedrivning og tilskud til restaurering af 
bevaringsværdige ejendomme i lands-
byerne og på landet – altså til forskøn-
nelse.  
Denne pulje som er i en lidt anden form 
og under byfornyelsesloven, er i 
2014/15 blevet betydelig, og den øgede 
mængde af midler, og dermed øgede 
indsats, har understreget behovet for 
en bevidst strategi for de områder hvor 
der sættes ind 

PROJEKTET AKTUELT. 

Projektet er helt nyt og nok det første 
af sin art. Vi har etableret en følge-
gruppe, med repræsentanter fra de 5 
landsbyers foreningsliv. I månedlige 
møder gennemgår følgegruppen pla-
nernes aktuelle indhold således deres 
lokale forankring kan sikres.  

Parallelt med og som del af planerne 
løber delprojekter, som udarbejdes af 
projektgrupper bestående af områ-
dets beboere. Allerede i gang er her 
projektet for udnyttelse af grunden 
ved kirken i Borre og Projekthuset 
Østerpol.  Østerpol er et hus på Klin-
tevej 335, der af kommunen er op-
købt til nedrivning. Vi har fået lov til at 
bruge det i projektperioden og er alle-
rede godt i gang med ved fælles 
kræfter (frivillige hjælpere og masser 
af gode donationer i form af maling, 
møbler og inventar) at sætte i stand, 
rydde have og gøre klar til forhåbent-
lig en masse brug af huset.  

Jeg (Philippine) arbejder i huset man-
dage og tirsdage 10 – 14, der holdes 
mindre møder lokalt, og vi vil arrange-
re udstillinger: lokahistorisk og om 
landsbyplanerne. Der har i skrivende 
stund været mange folk forbi og gi’ en 
hånd eller komme med projektidéer. 
Det tyder på at der er masser af an-
vendelsesmuligheder og lokal interes-
se i et hus som Østerpol! 

Kom gerne forbi til en snak og en kop 
kaffe! 



DEN MUNTRE SPALTE 
En krage sidder i et træ og dovner den 
hele dagen. En kanin spørger ham "Kan 
jeg også sidde som dig og lave ingenting 
hele dagen?" Kragen svarer "Tja, hvorfor 
ikke?" 
Kaninen satte sig på jorden under kragen 
og slappede af. En ræv sprang på kani-
nen og åd den. 
Moralen: For at sidde og lave ingenting, 
skal man sidde temmelig højt oppe. 
 
En kalkun stod og sludrede med en tyr 
"Jeg ville virkelig ønske at jeg kunne 
komme op i toppen af det træ", sukkede 
kalkunen "men jeg har ikke energien til 
det". 
"Hvorfor spiser du ikke lidt af mine kas-
ser (bullshit)" svarede tyren. "De er fyldt 
med energi" Kalkunen spiste lidt af en 
klump kokasse og opdagede at den fik 
styrken til at nå den laveste gren i træet. 
Den efterfølgende dag spiste den lidt me-
re af kokassen og nåede den anden 
gren. Endelig - efter 14 dage - sad den 
stolt i toppen af træet.  
Der gik ikke længe før den blev opdaget 
af bonden, som skød kalkunen ned fra 
træet. 
Moralen: "Bullshit" får dig måske til tops, 
men det holder dig ikke deroppe.  
 
 
Politi og grise. 
Præsten ringede til politiet og bad dem 
fjerne en død gris, der lå foran kirken.  
Politiet var tydeligvis irriteret over at skul-
le tage sig af en sådan opgave.  
 
Ved ankomsten vrissede den ene betjent 
ironisk til præsten: "Jeg troede at I præ-
ster magtede selv at tage Jer af de dø-
de?"  
 
 "Det gør vi også, svarede præsten ven-
ligt, men først underetter vi eventuelle 
pårørende." 

Når sekretøren sender nyheder, indkal-
delser, Borre Nyt m.m. til Annette, er de 
lagt på hjemmesiden få dage efter, hvil-
ket er usædvanligt hurtigt. Hvis der er 
noget der smutter, er det fordi sekretø-
ren lidt sent kommer i tanke om at ori-
entere Annette. 
I skulle prøve at gå ind og se på sider-
ne, - de er et besøg værd. 
 
MEDLEMMER: 
Ved GF 2008: 137 medlemmer,  
ved GF i 2009: 165 medlemmer,  
ved GF i 2010: 180 medlemmer,  
ved GF i 2012: 197 medlemmer,  
ved GF i 2013: 194 medlemmer  
i dag er vi 192 medlemmer – med plads 
til flere (4 er kommet til siden). 
 
Det er ret tilfredsstillende i krisetider.  
Hver gang vi konstaterer nye tilflyttere, 
kontaktes de af sekretøren, men vi bør 
alle i Borgerforeningen tilskynde til at få 
flere medlemmer. Det har betydning for 
både økonomi og indflydelse, hvis vi er 
mange medlemmer.  
 
FORSAMLINGSHUSET: 
Som nævnt ved sidste generalforsam-
ling, lejer vi nu Forsamlingshuset til de 
forskellige arrangementer. Vi har hidtil 
betalt 2.000 kr. pr. gang til spiseaftener-
ne. Det er grumme mange penge, men 
vi kunne dog holde et lille overskud på 
knap 400 kr. sidste år. 
 
Fra 1. februar 2014 er prisen sat op til 
2.700 kr. for en spiseaften. Bestyrelsen 
vil gøre sig store anstrengelser for, at vi 
fortsat kan gennemføre spiseaftener, 
men naturligvis vil det kunne ses på pri-
sen for kommende spiseaftener. Om 
det lykkes fortsat at kunne gennemføre 
spiseaftenerne uden urimelige under-
skud, det må tiden vise (vi har møde 
med Forsamlingshusets bestyrelse i 
nær fremtid for at drøfte prisen). 
 
FORSKØNNELSESUDVALGET: 
Gruppen tæller i dag 8 medlemmer  

med Keld Nielsen som ”ankermand”, og 
de er ret aktive. Bl.a. i form af arrange-
mentet med Høslæt. 
 
JULEUDSMYKNING. 
Her er der 6 medlemmer + nogle ”free 
lancer”, og vi må konstatere, at der igen i 
2013 blev pyntet op i Borre og Ålebæk. 
Birgit Madsen er formand for udvalget. 
 
Grupperne er meget åbne for nye med-
lemmer, og vi opretter gerne andre grup-
per, hvis der er ideer og aktive medlem-
mer til det. 
 
Eva sluttede af med at sige tak til både 
medlemmer og bestyrelse. 
Dirigenten takkede for beretningen og 
efterlyste indlæg fra deltagerne. 
Lone Hammer: Når Borgerforeningen 
spiser i Forsamlingshuset, er det vel og-
så en god reklame for andre brugere. 
Hvis vi sætter prisen for højt op for spis-
ningen, kan vi risikere, at vi kommer ind i 
en ond cirkel, hvor der kommer færre og 
færre. Hun foreslog en 3 års kontrakt, 
hvor man fordeler prishævelsen, så man 
kan nøjes med at lægge 5 kr. på maden. 
Hans Sattrup: Har I en forklaring på pris-
hævelsen?  
Eva: Vi har forsøgt at få møde med For-
samlingshuset inden vores GF, men det 
har ikke været muligt. Vi vil selvfølgelig 
betale hvad der er nødvendigt, men er 
noget utilfredse med en u-varslet prishæ-
velse. Kassereren har nogle forslag til 
priser fremover. Der er flere muligheder, 
men vi skal lige have et møde med be-
styrelsen for Forsamlingshuset. Vi skal 
ikke være uvenner, men forsøge at få en 
løsning. 
Alain Lefebvre: hvem ejer forsamlingshu-
set?  
Dirigenten: Det er et interessent selskab, 
som betaler årligt kontingent.  
Eva: Det er bestyrelsen i Forsamlingshu-
set der bestemmer priserne, men vi for-
venter at se et regnskab og få en forkla-
ring. 

ITALIENSK  - MED DET HELE. 
Sådan en helt almindelig torsdag i 
marts fik jeg den pludselige indskydelse 
at invitere fruen på middag ude.  
 
Jeg holder meget af det Italienske køk-
ken, så det blev på restaurant Portofi-
no, som nu også har åbent uden for 
den normale sommersæson, og hvor vi 
altid har fået god mad.  
 
Denne torsdag var ikke anderledes 
m.h.t. maden. Veltillavet, velsmagende, 
rimelig pris og meget venlig betjening. 
En del af hyggen og oplevelsen ved at 
komme på Portofine er værten, Adriano 
Viterbo, født ca. 160 km. syd for Porto-
fino i Italien.  
 
Da forretten var fortæret, kom Adriano 
og spurgte, om der var noget særligt 
musik vi ville høre. Uden hensyn til 
sværhedsgraden slyngede vi ud: 
”Noget fra La Boheme”. Vupti – det fik 
vi, samt 6 – 7 italienske melodier og 

sange.  
Man bliver altså ”glad i låget” når sådan 
en hverdagsaften bliver til en helheds-
oplevelse - og så ”lige uden for døren”. 
Tak til Adriano for mad og musik. 

 



 
 

  
 

 

Kim: Naturligvis søger vi en god aftale 
med Forsamlingshuset, men vi er nødt til 
at finde en løsning. Selv om der er penge 
i kassen. 
Brita Riise: Kan man lægge prisen på 
drikkevarerne? 
Kim: Vi køber drikkevarer så billigt som 
muligt, men vi løber ind i samme pro-
blem. Hvis prisen er for høj, sælger vi for 
lidt. 
Brita Riise: Tilbød overskud fra haven 
vedr. æbler/frugter til desserterne. 
Lone Hammer: Til efteråret er desserten 
gratis i september, for hendes svigersøn 
har afleveret 200 pandekager, som ligger 
i fryseren. 
Eva: Er der nogen der har lyst til at kom-
me med forslag til hvad vi kan gøre, og 
selv gøre en indsats? Vi kunne måske 
holde et arbejdsmøde herom. 
 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vi 
nu talte om budgettet, men takkede for 
de mange indlæg. 
 

4. Indkomne forslag (ingen). 
 

5. Fastsættelse af næste års kontin-
gent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
på 100 kr. – som vi har haft siden Bor-
gerforeningen startede! 
Enstemmigt vedtaget. 
 

6. Valg. 
Resultatet ses på bagsiden. 
 

7. Eventuelt 
Efter få indlæg kunne dirigenten ringe 
med klokken og reklamerede for kom-
mende arrangementer. 
 

Herefter var der hurtig opdækning af en 
buffet, som Birgit havde klargjort. Det var 
et nyt tiltag, men alt tydede på, at det var 
velvalgt. Resten af aftenen var råhygge i 
godt selskab, hvor der blev talt om mangt 
og meget, men som vanligt er det uden 
for referat (heldigvis for referenten). 

Knud Larsen: Jeg har det skidt med at 
være passiv til prisen for Forsamlingshu-
set. Han nævnte det historiske i byforny-
elsen, hvori forsamlingshuset indgik. 
Knud tilbød at deltage i mødet og tage en 
mand med, der har forstand på regn-
skab. Det har aldrig været intentionen, at 
Forsamlingshuset skulle drives som en 
restauration, hvor man pludselig hæver 
prisen med over 30%. Hvis man mener 
noget med forsamlingshuset, hvor kom-
munen skaffede midler, vil han gerne del-
tage i mødet og forklare intentionerne 
med bevillingerne m.m. Knud foreslog at 
vi evt. også tog Niels Aage med, som 
kender historikken. 
Dirigenten takkede for indlægget, og hav-
de for nylig taget nogle papirer frem vedr. 
historikken. 
Lone Hammer nævnte, at forsamlingshu-
set jo skal have det til at løbe rundt. 
Inge-Lise Olsen: Vi ved jo ikke, om der er 
underskud. 
Christina: Kommunen kommer jo heller 
ikke og giver tilskud til Borgerforeningen, 
hvis det ikke løber rundt. Vi skal altså ha-
ve det møde med forsamlingshuset, in-
den vi træffer beslutninger. 
 

Philippine: Oplyste at hun nu var placeret 
i det ”lille røde hus” i forbindelse med 
kommunens projekt for området. Hvis no-
gen er interesseret, må man gerne se 
forbi og høre nærmere. Hun tilbyder kaf-
fe. Philippine præsentere sig kort og for-
talte om sin opgave med projektet for 
området.  
 

Eva: Vi håber jo på, at vi kan få gjort det 
lidt pænt omkring huset (den var vel 
adresseret til forskønnelsesudvalget). 
 

Der kom en lille diskussion mellem An-
nette Kingombe og dirigenten vedrøren-
de beplantningen om det lille røde hus – 
er det brombær eller noget andet der 
stikker. 

Knud Larsen: Han syntes vi skal tage 
fat i noget der betyder noget i Borre, 
nemlig Dagli’Brugsen m.m. Han opfor-
drer til at deltage i diverse generalfor-
samlinger. Vi skal altså vide noget om, 
hvordan Brugsen m.m. har det.  
Dirigenten gav ordet til Brugsuddeleren: 
Niels fortalte, at der jo bliver færre og 
færre ansigter. Brugsen slås selvfølge-
lig med at få det til at hænge sammen. 
Omsætningen bliver mindre og mindre, 
men uddeleren og personalet forsøger 
hele tiden at få ideer, som kan forøge 
omsætningen. Det er ok at rive gamle 
huse ned, men det ville være bedre at 
få folk til at bo i dem.   
Sekretæren nævnte de årlige indlæg i 
Borre Nyt fra Keld Nielsen, hvor han 
varmt talte for Brugsen, og havde selv 
konstateret, at der ikke var noget at 
spare ved at køre til Stege m.h.t. dag-
ligvarer. 
Eva ønskede at vide mere om hande-
len via nettet. 
Niels oplyste, at vi kunne handle varer 
på nettet via ham, og hermed opnå 
større fordele, og det ville også betyde 
noget for Dagli’Brugsens omsætning 
(Niels giver ca.10% i rabat hvis vi 
handler på nettet direkte hos ham!). 
  
Flor Antik: Vi har forsøgt at holde åbent 
hele året, men det kan ikke løbe rundt. 
Alle er velkommen til at komme og se 
huset indefra, som er meget spænden-
de (sekretøren kan anbefale et besøg). 
Flor Antik åbner igen til Påske. 
 

Dirigenten kunne oplyse, at kommunen 
skal til at renovere pladsen ved siden af 
Flor Antik, og at de vil blive taget med 
på råd (oplyst af Hans Sattrup). 
 

Dirigenten efterlyste modigt flere ind-
læg, trods skæve blikke fra sekretøren, 
og spurgte til godkendelse af beretnin-
gen. Den blev godkendt med akklamati-
on. 

3. Kassereren forelægger det revide-
rede regnskab. 
Kassereren, Kim Errebo, gennemgik 
regnskabets hovedtal, og kunne i øvrigt 
henvise til det omdelte trykte regnskab. 
Han kommenterede kort de forskellige 
poster vedr. indtægter og udgifter, her-
under de venlige sponsorer, - Brix de-
sign, Møns Bank, Dagli’Brugsen. 
Regnskabet er godkendt af revisorerne 
og bestyrelsen. 
Kim gennemgik herefter forslag til bud-
get for 2014 med kommentarer til en-
kelte punkter. Specielt informerede han 
om konsekvenserne for prisstigningen 
for lån af Forsamlingshuset, hvor besty-
relsen havde drøftet flere muligheder. 
Vi kunne f.eks. hæve kontingentet til 
150 kr. årligt, hæve prisen på drikkeva-
rer eller hæve prisen på spisningen. 
Principielt må dem der nyder godt af 
spisningen betale omkostningerne, 
hvorfor vi foreløbig har valgt den løs-
ning, at prisen for spisningen hæves 
med 15 kr. Vi kan ikke bare dække ta-
bet af ”formuen”. 
Dirigenten takkede for regnskabet, og 
takkede for servicen med information 
om budgettet.  
Vi skal have godkendt regnskabet sag-
de han, - og efterlyste kommentarer. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 
– og endda med efterfølgende akkla-
mation. 
 

Lise Christensen: Jeg har ikke nogen 
løsning på problemet med priserne for 
spisning, men med en prisstigning risi-
kerer vi, at for mange bliver væk. 
 

Lone Hammer gentog sig forslag om at 
hæve prisen langsomt over 3 år, med 
håbet om, at forsamlingshuset er villige 
til at samarbejde. Det er også til gavn 
for Dagli’Brugsen, da vores varer til 
spisningerne købes der. 
 

Dirigenten efterlyste andre indlæg. 


