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Ti 14. OKT Forsamlingshusets Banko
On 15. OKT Spiseaften
Ma 10. NOV Spiseaften (Mortensaften)
Lø 29. NOV Julepyntning Borre/Ålebæk
Sø 30. NOV Fakkeltog, Kirken og Gløgg.
Ti 09. DEC Forsamlingshusets Jule Banko
To 11. DEC Julebuffet
Sø 28. DEC Juletræsfest
Ma 19. JAN Spiseaften
Ti 17. FEB Spiseaften
To 26. FEB I/S Forsamlingshusets ordinære generalforsamling
Ma 02. MAR Borgerforeningens ordinære generalforsamling
Fr 06. MAR Forsamlingshusets Revy
Lø 07. MAR Forsamlingshusets Revy
Fr 20. MAR Spiseaften (Traditionelle oksesteg)
Hold øje med plakater og hjemmeside! Der tages forbehold for ændringer.

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.:
Formand
Næstform.
Sekretær
Kasserer
B-medlem
B-medlem
B-medlem

Eva Toftebjerg Nielsen
Birgit Madsen
Johnny Holst
Kim Errebo
Christina Christensen
Keld Nielsen
Ib Petersen

55 81 23 36 - toftebjerg@ofir.dk
55 81 27 65 - birgitjuul@hotmail.com
22 17 70 89 - j.holst@c.dk
25 86 64 74 – kim.errebo@skolekom.dk
50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com
29 80 72 35 – keld.hans@gmail.com
40 87 19 75 – ibpetersen353@gmail.com

Suppleant
Suppleant

Berit Kristensen
Annette Kingombe

55 81 26 07 – allan-berit@kristensen.mail.dk
20 42 93 49 - annette.kingombe@gmail.com

Revisor
Revisor

Uffe Jørgensen
Bjarno Reib

25 26 98 77 – uffe_stennersen@surfpost.dk
54 71 00 90 – bjarno-mona.reib@os.dk

Webmaster Annette Guldberg

- annette.guldberg@gmail.com

Borgerforeningen på Internettet: www.borreborgerforening.dk
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NYT OM FORSAMLINGSHUSET
Forsamlingshuset havde indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling ved
annoncering i Ugebladet for Møn med
nedenstående tekst:
I/S Borre Forsamlingshus har indkaldt
til ekstraordinær generalforsamling i
forsamlingshuset torsdag den 25. september kl. 1930 af følgende årsag: ”6
ud af 7 i bestyrelsen ønsker at trække
sig pga. samarbejdsvanskeligheder”.
Der var mødt 57 til den ekstraordinære
generalforsamling, hvor formand, Anika
Christensen, bød velkommen præcist

Oktober 2014
kl. 1930. Torben Nielsen blev ved kampvalg dirigent, medens Johnny Holst blev
valgt som referent, - det var der ikke
kampvalg om!
Der blev sagt mangt og meget, men det
lykkedes dirigenten at dirigere os gennem den ekstra ordinære generalforsamling på en anstændig måde
Arbejdet i Forsamlingshusets bestyrelse
er frivilligt ulønnet arbejde, og der er
som i andre bestyrelser en hel del arbejde. Når den slags arbejde bliver en belastning af forskellige årsager, er det rimeligt og helt legalt at man trækker sig.
Af annonceringen fremgik det, at der primært var tale om vanskeligheder i samarbejdet, og som Lotte Vinge nævnte, er
vanskeligheder mange forskellige ting.
I den forbindelse skal det nævnes, at det
ikke er nogen hemmelighed, at Borgerforeningen har haft meget svært ved at
komme i en fornuftig dialog med nogle af
de afgåede bestyrelsesmedlemmer.
Samarbejdsproblemerne har således
både været internt og eksternt.
Det blev ikke nævnt på den ekstraordinære generalforsamling, men det er
værd at bemærke, at der er ikke tale om,
at de 6 afgåede bestyrelsesmedlemmer
forlader en ”synkende skude”. Tvært
imod. Der er tale om overlevering af et
ganske ”sødygtigt skib”, som blot får en
ny besætning. Uanset forskellige uenigheder, har den afgåede bestyrelse

således passet på Forsamlingshusets
økonomi, fornyelse og vedligeholdelse.
Forsamlingshuset kører således videre
med de planlagte aktiviteter og lejeaftaler.

medlemmerne ikke hæfter for andet
end deres indskud og kontingent. Der
er nedsat en lille arbejdsgruppe, som
vil se på det forhold, samt modernisering af vedtægterne.

Der er utvivlsomt faldet nogle knobbede
ord hist og her i forløbet på grund af forskellige opfattelser og uenigheder. Jeg
vil gentage mig selv igen igen, igen…..

Det var intet mindre end
”Scandinavian Pink Floyd Projekt”,
som opførte koncerten med bl.a. ”The
Dark Side of the Moon” og en masse
andre lækre stykker Pink Floyd musik.

Hver gang vi er uenige, er der mulighed
for udvikling.
Hvis to altid er enige, er den ene idiot.
Man må ikke forveksle uenighed med
fjendskab.

Det var et tilløbsstykke vi ikke har set
magen til før (ikke i min tid på Møn).
Hvis man hang over Møn i en helikopter, ville man kunne se én lang række
biler fra Mønbroen og til Klintholm
Havn!

Nu handler det derfor om at komme videre og fortsat udvikle Forsamlingshuset
og brugen heraf.
Der blev opstillet 9 personer til 6 bestyrelsesposter + en suppleant. Birgit Madsen (næstformand) og Kim Errebo
(suppleant) var ikke på valg. Det blev
nævnt på generalforsamlingen, at der i
vedtægterne ikke står noget om suppleanter, men det har der været i flere år,
hvorfor bestyrelsen valgte at inddrage
Palle Madsen som suppleant, idet han
havde fået det syvende højeste stemmetal.
Herefter ser bestyrelsen således ud:
Torben Nielsen
Birgit Madsen
Palle Madsen
Johnny Holst
Christina Christ.
Benthe Clausen
Eva Toftebjerg
Lone Hammer
Kim Errebo

Formand
Næstformand
Kasserer/suppleant
Sekretær
B - medlem
B -medlem
B -medlem
B - medlem
Suppleant

Den nye bestyrelse har holdt møde kort
efter generalforsamlingen, hvor der var
mange punkter til drøftelse. Nogle af de
forhold vi vil undersøge er muligheden
for at ændre selskabsformen, således at

ET BRAG AF EN KONCERT
Torsdag den 4. september kl. 2100 til
kl. 2400 var Klintholm Havn rammen
om en helt usædvanlig friluftkoncert,
som oven i købet var gratis.

Dirigenten i en stille stund, medens der
tælles stemmer.
Der er også igangsat en analyse af de
faktiske omkostninger ved udlejning
m.m. Indtil den analyse er gennemført,
fastholdes prispolitikken.

Politiet var ikke til stede, trods den
massive trafik, men til gengæld var
der lokale ”hjælpesheriffer”, som på
forbilledlig vis fik styr på de mange biler.

Jeg mener, at initiativtagerne er de
samme som pusler med projektet ”The
Dark Sky of Møn”, hvor man forsøger
at få Møn og Nyord på ”International
Dark Sky Association”s liste over steder, som er velegnede til at opleve bl.a.
stjernehimlen og herunder mælkevejen
uden forstyrrende lyskilder.
Mon ikke det vil lykkes. Det var noget
vi bemærkede, da vi i 2003 havde købt
sommerhus i skoven på Ulvshale. Vi
sad ofte efter mørkets frembrud i haven og beundrede stjernehimlen. Det
var overvældende smukt.
Ole Eskling indledte aftenen kl. 2100,
og informerede bl.a. om, at tiden og
stedet var valgt i samråd med en klog
lokal astronom, - og det passede med
vejr og vind og specielt månens lys.
Herefter holdt borgmesteren, Knud Larsen, en fin tale, hvor han nævnte alle
dem der havde været med til at gøre
det muligt at lave koncerten.
Og så gik det ellers løs med en forrygende koncert med gammelkendte
stykker.

Vi fastholder Erland Christensen som
webmaster, og hjemmesiden ændres
således, at man kun kan reservere lokalerne ved at kontakte Birgit Madsen
på mobiltelefon 21 69 46 02.
Andre forespørgsler sker til sekretæren
på mobilnummer 22 17 70 89.
Vi har mange ting at drøfte, hvor i
blandt vi skal finde ud af, hvordan
”huset” kan anvendes meget mere, så
det virkelig bliver et ”forsamlings hus”!
Jo flere medlemmer huset får, jo lettere
vil vi kunne anvende det til daglige lokale formål.
Forsamlingshuset har også fået sin
egen E -mailadresse:
borreforsamlingshus4791@gmail.com

Blandt dem var Allan, Nyborre, som
fik mange sjove historier om, hvorfor
netop de skulle have lov til at køre
helt ned i havnen, men Allan var ikke
sådan at narre, så de blev pænt vist
ind på marken.
I øvrigt forløb hele koncerten uden
problemer med trafik, forstyrrelser eller anden uorden. Det er godt gået,
idet der var mellem 4000 og 5000 til
koncerten.

Der var virkelig power på. Vi opdagede
efter pausen, at lyden var fantastisk,
når man sad på ydermolen, så det gjorde vi.
Det var virkelig en oplevelse.

DEN MUNTRE SPALTE.
En butik som sælger nye ægtemænd er
åbnet. På instruktionen ved indgangen
står: Du kan kun besøge denne butik EN
GANG! Det er 6 etager, og værdien af
produkterne stiger eftersom man kommer
op i etagerne. Du kan vælge et produkt i
en etage, eller du kan vælge at gå en
etage op. Men du kan ikke gå en etage
ned, bortset fra at forlade butikken!
En kvinde går ind i Ægtemands-Butikken
for at finde sig en ægtemand.
På 1. etage er der et skilt på døren, hvor
der står: Disse mænd har fast job. Hun er
interesseret, men fortsætter til 2. etage,
hvor der står: Disse mænd har fast job
og elsker børn. "Det er fint" tænker hun,
"men jeg vil ha mer". Så hun fortsætter
opad.
På 3. etage står der på skiltet: Disse
mænd har fast job, elsker børn, og ser
ekstremt godt ud. "Jøsses", tænker hun,
men føler at hun må gå videre.
Hun går til 4. etage, og på skiltet står der:
Disse mænd har fast job, elsker børn, ser
sindssygt godt ud og hjælper til med husarbejdet. "Åh, Gud hjælpe mig!" siger
hun, "Jeg holder det ikke ud!"
Hun går alligevel endnu en etage op og
på skiltet står der: Disse mænd har fast
job, elsker børn, ser sindssygt godt ud,
hjælper til med husarbejdet og er meget
romantiske.

minering, har butiksejeren åbnet en ny
”Hustru Butik" lige overfor.
Første etage har hustruer som elsker
sex. Anden etage har hustruer som elsker sex, øl og sport.
Tredje, fjerde, femte, og sjette etage
har aldrig haft besøgende!
(undskyld damer, det er vist nok løgn!)

FORSKØNNELSESUDVALGET
Vi kan takke Borgerforeningens forskønnelsesudvalg for, at Borre er ret
velholdt langs vejen, på de tomme
grunde og ved ”solen”, med nyplantninger m.m. Der er 8 faste medlemmer i
forskønnelsesudvalget med Keld Nielsen som ”ankermand”.
Udvalget mødes den anden tirsdag i
hver måned fra maj til september fra kl.
1000 til kl. ca. 1200. Altid startende
med kaffe, kage og snak. Her planlægges også dagens indsats, som enhver
kan deltage i.
Hvis du har tid og lyst til at deltage, så
kontakt sekretæren, eller Keld Nielsen
på mobil 29 80 72 35 eller e-mail:
keld.hans@gmail.com. Det er mere interessant, lærerigt og godt selskab end
man skulle tro. Man deltager i den udstrækning man har tid og lyst.

Arrangementerne er ganske gratis, idet
Borgerforeningen sørger for grillen med
Kim Errebo som ”glødemester”.

KAKTUS OVER ALT!
Lørdag den 23. august fra kl. 1300 til ca.
1700 var der åben have hos Marianne
og Elo, Ålebæk Strandvej 5. Borgerforeningens medlemmer havde gratis adgang, øvrige måtte slippe med 10 kr.
Borgerforeningen havde sat plakater op
og mailet rundt om begivenheden, men
der ud over havde lokale aviser også
fundet det så interessant, at der var kommet nogle gode artikler om Elo og Mariannes specielle have.

Der kunne købes drikkevarer fra
”bagagerummet”, men salget var ikke
overvældende, idet de fleste selv har
drikkevarer med. Det er også tanken.
Det gratis tilbud skal give alle mulighed
for at deltage, og vi ser da også ”nye
ansigter”, hvilket er godt for den positive stemning i Borre og Omegn.
Et af de ”nye ansigter” var en tam papegøje, som hilste på næsten alle ved
at gå fra hånd til hånd. Den blev overhovedet ikke skræmt af vores tilstedeværelse.
Og det er ikke en helt almindelig have.
Elo og Marianne har en unik samling af
kaktus, ca. 2500 arter i drivhus, foruden
40 vinterhårde arter. Der ud over er der
ca. 400 husløg hybrider plus 100 botaniske.
Fra Grønland har Elo endvidere hjembragt flere planter, som også kan ses.
Der ud over var der 60 forskellige sorter
tomater, - og en hel masse andet.

Hun er meget fristet, men går videre op
til 6. etage, hvor der står: Du er besøgende nummer 31.456.012 på denne etage.
Der er ingen mænd på denne etage.
Denne etage eksisterer kun som bevis
på, at det er umuligt at tilfredsstille kvinder. Tak fordi at du besøgte ÆgtemandsButikken.
For ikke at blive beskyldt for kønsdiskri-

GRILL AFTNER.
I den forgangne sommer prøvede vi noget nyt, - at invitere til grill aften på Borre legeplads. Det skete både den 18.
juli og den 8. august. Selv om vi kort
forinden havde fejret grill aften og Skt.
Hans bål med stor tilslutning, var der
begge efterfølgende gange også god
tilslutning.

Brita fik også en snak med papegøjen,
- de drøftede nok den gode majshøst
på grund af en herlig sommer.
Undervisning i brugen af en le!

Over 50 gæster besøgte haven, hvor Elo
og Marianne svarede villigt og alvidende
på spørgsmål om alle planterne. De er
de rene opslagsværker herom. Stor tak
til Elo og Marianne for at åbne den
spændende have.

KØST—HVA’ DET?
Ihærdige ildsjæle har modigt stiftet en ny
forening den 21. august. Det handler om
kultur med Østmøn som primært område
og derfor har man døbt foreningen Kulturforum Østmøn, som er forkortet til det
lette navn ”KØST”.
Med udgangspunkt i kommunens vedtagelse af en pulje til landsbyfornyelse,
hvor der bl.a. sker opkøb og nedrivning
af huse, har det sat nytænkning og ideer
i gang hos flere forskellige borgere på
Østmøn omkring det offentlige landsbymiljø. En af ideerne var at skabe nogle
sociale og kreative aktiviteter, der afspejler kulturen på Østmøn.
Derfor stiftede man KØST, hvis formål
først og fremmest er at iværksætte og
inspirere til kunstneriske og kulturelle aktiviteter, der styrker netværk, vækst og
sammenhold på Østmøn. Foreningen
skal bidrage til at skabe liv og attraktive
levevilkår for nuværende og kommende
beboere på Østmøn.
KØST har igangsat eller planlagt følgende aktiviteter:
Læsegruppen. Der er foreløbig tilmeldt
10 til læsegruppen, som mødes en gang
om måneden, hvor de taler om den udvalgte bog. I efteråret læses nordisk litteratur. Er du interesseret i at komme med
i læsegruppen, så kontakt Annette Kingombe på mail:
annette.kingombe@gmail.com
Kunstskole. Kunstneren Eduardo Soza
gennemfører kursus i tegning og maleri
den 21. og 22. oktober fra 0900 til 1200 i
Østerpol mod beskeden betaling. Der
kommer antageligt flere kurser på Kunstskolen, men er du interesseret, så kontakt Eduardo på mail: patricioyallo@gmail.com

Åbne atelier. Der arbejdes på at organisere en weekend med åbne atelier på
Østmøn, - om dem er der nogle stykker
af.

FROKOST PÅ THORSVANG.
Søndag den 21. september havde Borgerforeningen arrangeret frokost og
museumsbesøg på Thorsvang Samlermuseum i Lendemark.

DAGLI’BRUGSENS FØDSELSDAG
Torsdag den18. september var der fødselsdagstilbud i vores lokale Brugs. Det
var der heldigvis mange der benyttede
sig af.

Det var vores første fælles spisning i
denne sæson, og prisen var jo noget
større end vanligt, så det var noget af
en satsning. Tilslutningen var dog helt
pæn. Der kom 32 til frokosten, som var
annonceret som ”Luksusbuffet”.

Ud over de mange gode tilbud, var der
”liv og glade dage” i bagbutikken, hvor
der var kaffe, lagkage og smagsprøver
på lokalt fremstillet snaps. Også det var
der mange der benyttede sig af.

Vi var noget skuffede over buffeten.
Maden var både god og rigelig, men
det var altså ikke Luksus.
Land art projekter. Man kunne også
kalde det kunst i naturen eller naturkunst, som skabes af lokale materialer
såsom sten, træ og jord. Materialerne
indgår i værkerne, således at der opstår et samspil mellem kunst og natur.
Tomme grunde kan f.eks. bruges til
Land Art.
Friluftbiograf. Der arbejdes med at forsøge at få en friluftbiograf i gang til næste sommer. KØST kalder projektet
”Silo-bio”, da planen er, at det finder
sted vedsiloerne i Nyborre.

Det viste sig senere, at der var sket en
”smutter”. Henrik, Cafe Tot, var kommet
til at notere Buffet i sin kalender, og lige
overset det med Luksus. Jeg talte med
Henrik dagen efter, og han var møgærgerlig over, at den var smuttet. Jeg kunne også have gjort ham opmærksom
på fejlen under spisningen, men det
smuttede også. Deltagerne får naturligvis refunderet differencen mellem de to
slags buffeter.

Kunstnerboliger. KØST vil arbejde på
at etablere kunstnerboliger eller –
værksteder i egnede bevaringsværdige
tomme huse.
Kontingentet for at være med i denne
fantastiske forening KØST koster sølle
50 kr. årligt. Hvis du er interesseret, så
kontakt formanden, Erik Pedersen på
mail: erik-pedersen@hotmail.dk eller
kassereren, Annette Kingombe på mail:
annette.kingombe@gmail.com
Bestyrelsen er sammensat af Erik Pedersen, Annette Kimgombe, Eduardo
Soza, Søren Madsen, Philippine Birckner, Lise Pflug, Ole Jon Ørum. Ole er
udpeget af Østmøn Lokalråd.

Trods det meldte mange retur, at det
havde været en herlig dag, og vi kan da
godt finde på at gentage det på et passende tidspunkt.
Sekretøren har også prøvet at arrangere private ”frokostbesøg” på Thorsvang
med familie og venner, og det har uden
undtagelse været en stor succes.

Et af ”trækplastrene” var en bon til en
pølse med brød, når man handlede for
over et vist beløb. Smart fundet på, og
Jensens pølsevogn, som var placeret på
parkeringspladsen, havde stort set gæster hele tiden.
KULTURARKADEN I VORDINGBORG
Frem til den 2. november udstiller elever
fra Lollikgårdens Billedskole værker på
Kulturarkaden.
Det er en stor udstilling med ca. 65 værker, som er meget forskellige, men alle
med god kvalitet.
Eva Sommer, formand for kulturudvalget
i Vordingborg kommune, åbnede udstillingen ved en fernisering mandag den 6.
oktober, hvorefter Hans Christian Rylander, leder af Lollikgårdens Billedskole og
et ”kunstikon”, holdt en tale om kunst og
især billedkunst.

