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GENERALFORSAMLINGEN 
Fordamen, Eva Toftebjerg, bød kl. 
1900 velkommen og glædede sig over 
så mange fremmødte. Det var ikke 
mange foreninger der kunne mønstre 
så mange deltagere til en generalfor-
samling, sagde hun. 
 
Herefter var der de vanlige valg af diri-
gent (Torben Nielsen) og referent 
(Sekretøren), samt stemmetællere. 
 
Fordamen aflagde herefter bestyrel-
sens beretning: 
Bestyrelsens beretning er ganske udra-
matisk og ligner til forveksling de sidste 
års beretninger. Det skyldes ganske 
enkelt den kendsgerning, at det er en 
meget velfungerende bestyrelse, og  

den væsentligste årsag til det er, at vi 
faktisk godt kan lide hinanden og hygger 
os sammen når der er lejlighed til det. Af 
samme grund sker der sjældent udskift-
ninger i bestyrelsen, hvilket blot under-
streger, at vi har det godt sammen. 
 
Første møde efter generalforsamlingen 
den 2. marts 2015 var den 17. april, hvor 
bestyrelsen konstituerede sig, og siden 
har vi kun haft behov for 1 bestyrelses-
møde. Det lyder ikke af meget, men på 
det første bestyrelsesmøde, planlægger 
vi stort set alle årets aktiviteter, fordeler 
opgaver m.m.  

Bestyrelsen har naturligvis jævnligt kon-
takt med hinanden i løbet af året pr. mail, 
når vi mødes ved arrangementerne, i 
Dagli’Brugsen og pr. telefon. 
 
Det er nok lidt rutinepræget, men vi er 
hele tiden parate til at indføre andre akti-
viteter i planlægningen, og er meget åb-
ne for forslag fra medlemmerne. Der 
kommer godt nok ikke mange forslag, 
men vi tolker det således, at det er fordi 
men stort set er tilfredse med tilbuddene.  

 
DRØFTELSER: 
De hovedpunkter der har været drøftet i 
årets løb er i stikord: 
 

 Medlemsforhold 

 Økonomi 

 Borre Nyt 

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   24 66 77 17 - kerrebo@vordingborg.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   40 87 19 75 - 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 Jan Schlegel  48 24 93 83 -  jan@schlegel.dk 
 

Webmaster Annette Guldberg    - annette.guldberg@gmail.com    
 

Borgerforeningen på Internettet:    www.borreborgerforening.dk  
Østmøn Lokalråd på Internettet:    www.oestmoen.dk  
Forsamlingshuset på Internettet:   www.borreforsamlingshus.dk  

 
   HUSK LIGE! 
 

 

 Sø 01. maj Fernisering Pakhuset i Klintholm Havn 

 To 23. juni Sankt Hans ved Legepladsen og Østerpol 

 Fr 08. juli Grill aften, Legepladsen, Borre 

 Ti 26. juli Grill aften, Legepladsen, Borre 

 Lø 10. september Høstfest med spisning, musik og dans, Forsamlingshuset 

 Ti 18, oktober Spiseaften. 

 To 10. november Mortensaften 

 Lø 26. november julepyntning i Borre m.m. 

 Sø 27. november Kirken med gløgg og æbleskiver 

 Fr 9. december Julebuffet 

 On 28. december Juletræsfest 

 On 18. januar Spiseaften 

 On 22. februar Spiseaften 

 Ma 20. marts Generalforsamling i Borgerforeningen 

 Fr 24. marts Spiseaften 
 

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

Borre og Omegns Borgerforening 
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 Spiseaftener 

 Aktiviteter i øvrigt 

 Forskønnelsesudvalget. 

 Modtagelse af nye medlemmer 

 Samarbejdet med Forsamlingshuset 

 Østerpol 

 Julepyntning i Borre og Ålebæk 

 Juletræsfest 

 
Der har naturligvis været snakket om 
meget andet, men det er uden for refe-
rat! 
SAMARBEJDSPARTNERE: 
Bestyrelsen har et godt samarbejde 
med: 

 Kommunen 

 Lokalrådet 

 Forsamlingshuset 

 Kirken 

 Dagli’Brugsen 

 Møns Bank 

 Østerpol 

 KØST 

ARRANGEMENTER: 
Bestyrelsen forsøger fortsat at tilgodese 
medlemmerne mulighed for gode sociale 
kontakter til hinanden gennem vores ar-
rangementer. Vi kan og vil ikke konkurre-
re med aftenskolerne og andre om kon-
certer eller spændende foredrag, men 
gør det, når der er noget helt specielt. 

De gennemførte arrangementer er: 

1. Generalforsamling 

2. Sankt Hans  

3. To gange grill aften på legepladsen. 

Den ene gang var med et Jan Schlegels 
hornorkester (Fordamen talte varmt for 
at medlemmerne skulle deltage i grill af-
tenerne. Borgerforeningen sørgede for 
grillen og man kunne købe drikkevarer 
fra Kim,s bagagerum. Man skulle bare 
komme og grille og nyde samværet). 

4. Vi forsøgte i hele juli måned at lave 
petanqueaftener på det nye anlæg 
over for Dagli’Brugsen, men det var ik-
ke noget tilløbsstykke. Vi har ikke be-
sluttet om vi vil forsøge igen til sommer 
(Kim oplyste, at han havde kuglerne 
der hjemme, som man bare kunne 
komme og låne! Ja, så!). 
5. 7 gange fællesspisning i forsam-
lingshuset, hvor der har været meget 
god tilslutning. 
6. Tøndeslagning i samarbejde med 
Kirken, Forsamlingshuset og Dagli’B-
rugsen som var en stor succes med 
over 100 deltagere. 
7. Juleudsmykning – startende med 
brunch i Østerpol. 
8. Fakkeltog med fælles sang i kirken 
og efterfølgende gløgg og æbleskiver i 
forsamlingshuset. Det var nu fakkeltog 
uden fakler. Det ændrer vi nok lidt på 
næste gang. 
9. Årets juletræsfest, som blev aflyst i 
2014, blev gennemført med stor suc-
ces i 2015, så vi fortsætter. 

Alt i alt syntes vi der fortsat er en pas-
sende balance mellem Borgerforenin-
gens arrangementer og andre tilbud på 
Møn. Vi har dog aftalt et samarbejde 
med Lokalrådet, Forsamlingshuset og 
Kirken omkring arrangementer som 
kan være svære at løfte alene, men 
nok i fællesskab. Det kan f.eks. være 
foredrag, hvor det kan være for stor en 
økonomisk risiko for den enkelte for-
ening, men hvor vi sammen på forskel-
lig vis kan bidrage. Der er ikke noget 
konkret lige nu, men aftalen synes vi er 
god. 
 
IDEER TIL ARRANGEMENTER: 
Vi synes fortsat det er en god ide med 
havebesøg, selv om der ikke har været 
nogle sidste år. Nogle har måske i for-
bifarten nævnt, at de ville lægge have 
til, men konkret henvendelse er der ik-
ke sket.  

DET GODE LIV PÅ ØSTMØN 
Af Christina Christensen 
Det gode liv og samarbejdet blomstrer 
på Østmøn og går uden om den almin-
delige danskers viden. For dem er Øst-
møn Klinten, Geocenteret og fossiler 
på stranden. 

For os der bor her er det helt anderle-
des. Østmøn er liv, glæde og samar-
bejde. Samarbejdet der dagligt vokser 
og blomstrer, hver dag, hele ugen og 
hele året rundt. 

Der foregår ting for både store og små, 
gamle og unge, tobenede og firbene-
de. I øjeblikket arbejder vi i Borre me-
get med det sociale samvær og forsø-
ger at samle hele Østmøn. 
 
Vi holder f.eks fastelavnsfest for børne-

ne (til glæde for de voksne). Denne be-

givenhed er et samarbejde mellem de 

4 østmønske kirker, deres menigheds-

råd, forsamlingshuset og borgerfore-

ningen. Dette er en festlig dag hvor det 

hele starter med en meget børnevenlig 

gudstjeneste i Borre kirke og derefter 

tøndeslagning samt boller og kakao i 

forsamlingshuset. I år var vi godt 100 

samlet. 

For børnene er der også juletræsfest d. 
28/12. Dette har været en tilbageven-
dende begivenhed i mange, mange år 
Sidste december kom der folk helt fra 
Espergærde, København, Roskilde, 
Stege og Vordingborg for at være med. 
Så sæt kryds i kalenderen – igen i år 
den 28. december. 

I Borre er der for tiden en masse prakti-
ske aktiviteter. På klintevej 344 arbej-
des der ihærdigt på en hundeskov a la 
hundeskoven i Stege. Et gammelt hus 
er revet ned, grunden er godt på vej til 
at være renset og der laves stier i den 
lille skov. Hele grunden indhegnes, så 
man frit kan lade sin hund løbe uden 
snor. På grunden skal der også laves 
land art, så der ud over den smukke 
udsigt, bliver noget skønt for øjnene at 
se på. 

Slutteligt er der Østerpol, det lille hus 
på Klintevej 335. Her foregår en masse 
aktiviteter, som man altid er velkom-
men til at deltage i. KØST holder film-
aftner, der er et lille dukketeater under 
opbygning, der er læsekreds, nørkle-
klub og ungdomsklub. Man er altid vel-
kommen til at tjekke husets kalender, 
som fast hænger i vinduet ved indgan-
gen. 

Er der nogen der har en god ide til an-
dre aktiviteter er man altid velkommen 
til at give gode ideer og være igang-
sætter. Kontaktinformation findes også 
i vinduet i Østerpol. 

Jeg har sikkert glemt en masse af alle 

de sjove, spændende, glædelige ting, 

som giver det gode liv på Østmøn, men 

dette er blot for at illustrere at livet 

blomstrer og er værd at leve! 

 



ÅRETS HYGGELIGSTE FERNISERING 
Det kommer jo ikke bag på nogen, at jeg 
er begejstret for kunst, og særligt for ma-
lerkunst. Jeg kommer til alle de fernise-
ringer jeg overhovedet kan overkomme, 
men én udskiller sig fra alle de andre, - 
Ferniseringen i Klintholm Pakhus. 

Dels er der meget smuk kunst at se, og 
ikke kun malerkunst. Dels synes jeg det 
er en særdeles hyggelig fernisering med 
musik, taler, vin, snacks og ikke mindst 
de lækre pizzastykker fra Portofine, som 
Adriano er så god til at lave. 

Foto fra sidste års fernisering. 

I år er Ferniseringen søndag den 1. 

maj fra kl. 1300 til kl. 1600. 

MØNS AMATØRKUNSTNERE 
A propos kunst, så lever Møns Amatør-
kunstnere i bedste velgående og havde 
sin første separate udstilling i februar og 
marts på Stege Bibliotek. 
 
Der er nu 19 medlemmer i foreningen, 
men der er plads til flere. Vi samles hver 
onsdag fra kl. 10 til 15 i Foreningernes 
hus i Lendemark. 
 
Af og til ”hyrer” vi en kunstner til at under-
vise os, og vi drøner også til udstillinger 
en gang imellem. Er du interesseret, så 
kontakt sekretøren, Johnny Holst. 

Kontakt sekretøren hvis I vil lægge ha-
ve til – og I bestemmer selv datoen.  

Som nævnt i indledningen modtager 
Bestyrelsen gerne ideer fra medlem-
merne. Vi vil gerne have andre inddra-
get i gennemførelse af aktiviteter og ar-
rangementer, så hvis der er medlem-
mer i borgerforeningen, som har lyst til 
at stå for et arrangement, så skal man 
ikke holde sig tilbage. 

Borgerforeningen har 15 års jubilæum 
lørdag den 23. april. Vi har ikke planlagt 
noget, men hører da gerne om ideer til 
en eventuel fejring af os selv. Da vi 
havde 10 års jubilæum holdt vi brunch 
for medlemmerne i Forsamlingshuset.  
 
BORRE NYT: 
Vores nuværende redaktør, Johnny 
Holst, har skrevet bladet de sidste 5 år, 
og modtager gerne indlæg fra medlem-
merne til bladet. 

Jobbet som redaktør kan erhverves, 
hvis nogen er interesseret. Det kan væ-
re forsamlingen har kommentarer til 
bladet efter beretningen. 

 
INTERNETTET: 
Annette Guldberg er fortsat vores web-
master, og vedligeholder vores hjem-
meside rigtig flot. Det er vi meget tak-
nemmelige for.  
 
MEDLEMMER: 
Vi har haft en støt tilgang af nye med-
lemmer siden 2008, hvor der var 137 
medlemmer, medens der i dag er 218 
medlemmer. Der er naturligvis også 
nogle der falder fra af mange grunde, 
men vi har hvert år flere indmeldelser 
end udmeldelser.  

 
Hver gang vi konstaterer nye tilflyttere, 
kontaktes de af sekretøren, men vi bør 
alle i Borgerforeningen tilskynde til at få 
flere medlemmer. 

FORSAMLINGSHUSET: 
Vi har det sidste år haft et godt samarbej-
de med Forsamlingshuset, og lavet flere 
fælles arrangementer.  
Fra 1. januar i år har vi aftalt en leje for 
hver spiseaften på 2.000 kr. Det er man-
ge penge, men også en god støtte til For-
samlingshuset, så vi er alt i alt godt til-
fredse. Det vil også betyde, at vi kan 
gennemføre de 7 spiseaftner uden un-
derskud. Det regner vi da med. 
FORSKØNNELSESUDVALGET: 
Vi er meget taknemmelige for, at for-
skønnelsesudvalget er så aktivt, at Borre 
fortsat holdes pænt og ordentligt. De mø-
des den første tirsdag hver måned kl. 10 
– 12 fra april til september.  
Der er god plads til flere, og man delta-
ger naturligvis i den udstrækning man 
kan og vil. Det skal lige nævnes, at grup-
pen altid starter med kaffe og kagesnak, 
og én gang årligt holder en overdådig fro-
kost! Har man lyst til at være med, så 
kontakt Keld Nielsen. 
JULEUDSMYKNING. 
Her er der nogle faste medlemmer + 
nogle ”free lancer”, og vi må konstatere, 
at der igen i 2015 blev pyntet op i Borre 
og Ålebæk.  
Birgit Madsen er formand for udvalget. 

 
AFSLUTNING: 
Som afslutning vil bestyrelsen opfordrer 
så mange som muligt til at deltage i de 
forskellige arrangementer, foreninger, 
klubber m.m., og yde en aktiv indsats ud 
fra tid, lyst, evne og mulighed. Der er 
tale om frivilligt ulønnet arbejde, hvor 
”lønnen” ligger i glæden ved at gøre no-
get for andre, at opleve glæden ved fæl-
lesskabet, få indflydelse på sin hverdag 
og nærmiljø, og opdage hvor mange fan-
tastiske, spændende, søde og interes-
sante medborgere der er på Møn. 
  
Bestyrelsen vil også takke dem der blot 
deltager i de forskellige arrangementer.  

HESTE, HUNDE, FALKE OG KIRKEN 
Lørdag den 27. februar var der arran-
geret speciel ridning på Klintholm 
Gods, hvor Hamburger Schlepp Jagd-
Verein var inviteret. Der var tale om ca. 
50 ryttere og ca. 30 foxhounds, samt 2 
falkonerer med falke. 

Som man plejer gik starten fra godset 
efter samling, præsentation af heste, 
hunde og falke - og indtagelse af det 
traditionelle glas. Det er et mageløst flot 
skue, som altid trækker mange tilskue-
re til. 

Som noget helt specielt, og ret kvikt 
fundet på, var der andagt i Borre Kirke 
samme dag om eftermiddagen, hvor 
præsten tog mod alle, - incl. hunde og 
falke. Hestene var ikke med i kirken, 
men der imod falkene og 12 af hunde-
ne. Præsten mente dog, at hestene 
kunne stå i midtergangen, hvis de kom. 

Niels, Dagli’Brugsen var sponsor for et 
let traktement til alle gæster i kirken. 



   
 

 

DEN MUNTRE SPALTE 
En mand sidder på et værtshus og stirrer 
tomt ned i sit glas med øl.  
Sådan bliver han siddende i en halv time, 
da der pludselig kommer en stor rocker 
op og tager hans glas og skyller det hele 
ned i en stor slurk.  
Den stakkels mand begynder at græde. 
Rockeren: "Slap nu af mand, det var kun 
for sjov. Her, nu skal du få en ny øl. Jeg 
kan ikke klare at se voksne mænd græ-
de."  
Manden (Grædende): "Det er ikke det. I 
dag er bare den værste dag i mit liv. 
Først sover jeg over mig og kommer for 
sent på arbejde. På grund af det fyrer 
min chef mig. Da jeg kommer ud fra kon-
toret, ser jeg at min bil er blevet stjålet. 
Jeg tager en taxi hjem, men glemmer 
min tegnebog med alle mine penge og 
kreditkort i. Da jeg kommer ind i mit hus, 
ser jeg at min kone ligger i med vicevær-
ten. Jeg forlader mit hus og går ned på 
dette værtshus og ligesom jeg skal til at 
tage livet af mig selv, kommer du og drik-
ker al min gift." 
 
 

 

Et ægtepar - begge var de 68 år - fik 
uventet besøg af den gode fé, som ville 
opfylde dem et ønske hver.  
 
Kvinden tænkte længe. Hun kunne virke-
lig ikke beslutte sig, - dog endelig be-
stemte hun sig for et krydstogt i Caribien. 
Ønsket blev bevilliget.  
 
Derimod behøvede manden overhoved 
ikke at tænke sig om, han sagde omgå-
ende: "Jeg ville ønske, at jeg havde en 
kone, der var 30 år yngre end mig".  
 
Også dette ønske blev bevilliget, og i et 
nu havde den gode fé tryllet manden om 
til en 98’årig. 

At bruge de muligheder der skabes af 
andre, og deltage i de forskellige arran-
gementer der er, er også en indsats der 
værdsættes.  

  
Til slut vil jeg som fordame takke for det 
gode samarbejde der er i bestyrelsen. 
Det er altid en fornøjelse at mødes, og 
stemningen er altid god.  
 
Dirigenten takkede for en fyldig beret-
ning, og efterlyste indlæg eller kommen-
tarer. Han prøve ihærdigt at hive noget 
ud af forsamlingen, men uden held. Til 
gengæld var der stor applaus til forda-
men for beretningen. 
 
3. Det reviderede regnskab. 
Kassereren, Kim Errebo, gennemgik 
regnskabets hovedtal med relevante be-
mærkninger, og kunne i øvrigt henvise til 
det omdelte trykte regnskab. 
Kassereren læste bemærkningerne til 
regnskabet, som var revideret og god-
kendt. 
 
Dirigenten takkede for aflæggelsen og 
efterlyste spørgsmål fra forsamlingen. 
 
Lone spurgte til beløbene fra Møns Bank 
og Brix, som principielt skal dække udgi-
velsen af Borre Nyt. Er det ok fra giverne, 
hvis ikke alle pengene bruges til bladet. 
Kassereren kunne oplyse, at udgiften til 
bladet er variabel, og at beløbene også 

dækkede annoncering.  
 
Dirigenten efterlyste ihærdigt flere ind-
læg. 
 
Lone foreslog at vi investerede i højttale-
re.  
 
Fordamen oplyste, at forsamlingshuset 
har et udmærket anlæg, som vi skal hu-
ske næste gang. 

4. Indkomne forslag. 
Ingen. 
 
5. Næste års kontingent. 
Kassereren fik ordet vedr. næste års 
kontingent.  
Bestyrelsen foreslår samme kontingent. 
Enstemmigt vedtaget, - selv om dirigen-
ten efterlyste andre forslag. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 
suppleanter og revisorer. 
Alle der var på valg blev genvalgt, og 
dirigenten efterlyste uden held andre 
kandidater. Derfor er bestyrelsen med 
suppleanter og revisorer uændret. 
 
7. Eventuelt 
Dirigenten efterlyste indlæg, selv om 
intet kunne besluttes, og holdt en ner-
vepirrende pause. 
 
Lone Hammer ville gerne sige, at be-
styrelsen lavede et godt arbejde, som 
hun ville takke for (godt indlæg). 
 
Fordamen nævnte, at vi havde talt om 
at have noget musik ved den afslutten-
de middag, eller et foredrag. Det er rig-
tig længe siden vi har haft musik. 
Lone Hammer foreslog, at Borgerfore-
ningen sponsorerer noget musik til den 
høstfest Forsamlingshuset agter at hol-
de. 
 
Kassereren nævnte spiseaftenerne. 
Der har været en hel del flere ved spis-
ninger i år end tidligere. Det er rigtig 
godt, for der er underskud. Han opfor-
drede til at få flere med – naboer eller 
andre i nabolaget. 
Fordamen nævnte, at Borgerforeningen 
havde investeret i duge, som bl.a. i dag 
blev lånt af Forsamlingshuset. Vi agter 
også at investere i duge til de runde 
borde, hvor til vi ikke har duge i dag. 

Nogle ville gerne have runde borde, - 
det var så hyggeligt. 
Sekretøren kunne dog oplyse, at der 
også var mange der syntes det var 
nemmere at snakke sammen, når vi 
sad vi de lange borde (flere nikkede iv-
rigt). I øvrigt var det den der dækker 
bordene, som afgør hvilke borde der 
skal være til den konkrete spisning, - og 
det var altid sekretøren der dækkede 
borde. 
 
Dirigenten skønnede det var slut med 
indlæggene, og sagde herefter tak for 
god ro og orden, og gav ordet til forda-
men, som også sagde tak. 
 
Herefter blev bordet med bestyrelsen 
ryddet i raketfart, for det skulle bruges 
til en lækker buffet, som bestyrelsens 
damer havde gjort klar. 
 
Og så blev der hygget, snakket, spis og 
drukket, og som altid er det (heldigvis) 
uden for referat. 
 
HJÆLPERE TIL DUKKETEATER  
Karin Blenstrup i Magleby søger med-
hjælpere til at lave dukketeater. Hun og 
et par andre er allerede godt i gang, 
men der er et stykke vej endnu, før der 
kan opføres forskellige dukke  teater-
stykker.  
Hun søger flere hjælpere mellem 15 og 
100 år! Teatret er stort set færdigt, men 
der skal laves kulisser, sidestykker, ar-
bejdes med lys og lyd m.m.  
Det kan kun blive sjovt og kreativt at 
gøre det færdigt, - og vise forestillinger. 
 
Har du tid og lyst, så kontakt 
 

Karin Blenstrup 
Klintevej 496 A 

2611 7140 
mosovik@mail.dk  


