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Det gode liv på Møn. 
Hver dag, hele året, hele livet.  

 
BORGERFORENINGENS GF 
Mandag den 20. marts 2017 kunne for-
kvinden, Eva Toftebjerg, byde velkom-
men til 50 fremmødte og spændte med-
lemmer, som havde trodset regnvejret, 
droppet tv-avisen og fundet frem til For-
samlingshuset. Hun undskyldte den lille 
forsinkelse, men det var fordi vi havde 
forsøgt at få mikrofonen til at virke uden 
held (En – navn nævnes ikke -  fik ind-
skudt: sådan noget lort). 
 

Eva foreslog på bestyrelsens vegne 
Torben Nielsen som Dirigent, - og han 
blev straks valgt med akklamation 
Bestyrelsen foreslog ”Sekretøren”, 
Johnny Holst, som referent, hvilket ske-
te uden et frygtet kampvalg. 
 

Dirigenten efterlyste to stemmetællere, 
hvor Lone Hammer og Hans Sattrup 
meldte sig helt frivilligt. Dirigenten efter-
lyste andre, men de blev valgt med ak-
klamation. Nå – stemmetællerne blev 
der nu ikke brug for viste det sig. 

Dirigenten gav ordet til forkvinden for 
aflæggelse af bestyrelsens beretning, og 
det kastede hun sig ud i, trods en meget 
hæs stemme, hvilket krævede flere drik-
kepauser – altså kun med vand. Forkvin-
den berettede: 
 

Nu kan i læne jer tilbage og lytte til atter 
en beretning fra bestyrelsen, som næ-
sten lige så godt kunne være oplæsning 
af referatet fra sidste generalforsamling. 
Sådan er det, når en bestyrelse arbejder 
godt sammen, og de mest dramatiske 
hændelser sker uden for bestyrelsens 
arbejdsområde. Vi skal heldigvis ikke af-
lægge beretning om naturkatastrofer, ter-
ror, valg i Amerika eller andet for os 
uvedkommende. 
 

Første møde efter generalforsamlingen 
den 14. marts 2016 var den 2. 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.  

Det er ret rutinepræget, men vi er hele 
tiden parate til at indføre andre aktiviteter 
i planlægningen, og er meget åbne for 
forslag fra medlemmerne. Der kommer 
godt nok ikke mange forslag, men vi tol-
ker det således, at det er fordi men stort 
set er tilfredse med tilbuddene. Vi afhol-
der os fortsat med at konkurrere med 
koncerter i Hårbøllehuset, Revy i For-
samlingshuset, aftenskolernes tilbud og - 
ikke mindst - de mange aktiviteter der 
sker i Østerpol. 

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 Christina Christensen 50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com 
B-medlem Keld Nielsen   29 80 72 35 -  keld.hans@gmail.com   
B-medlem Berit Kristensen  40 37 00 12 -  allan-berit@outlook.dk 
B-medlem Annette Kingombe  20 42 93 49 -  annette.kingombe@gmail.com  
 
Suppleant Thomas Haugård  28 90 88 30 - thomas.haugaard@gmail.com  
Suppleant Rita Byager   55 81 21 84 - byagerrita@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! 
 

 Fr 23. juni Stk. Hans - Legepladsen i Borre og Østerpol (1800) 

 On 12. juli grill aften, legepladsen i Borre (1800) 

 On 2. august åben have hos Rita Byager, Ålebæk Strandvej 11 (1900) 

 Lø 5. eller sø 6. august har vi en plan om bustur til Frilandsmuseet, nærmere 
kommer snarest muligt.  

 Lø 9. september Forsamlingshusets høstfest  

 Ma 9. oktober spiseaften i Forsamlingshuset (1830) 

 Fr 10. november Mortensaften i Forsamlingshuset (1830) 

 Lø 2. december julepynter vi Borre og omegn. 

 Sø 3. december er der hygge i kirken med sang og eventyr - og gløgg m.m. 

 Ti 11. december spiseaften i Forsamlingshuset (kokkehold efterlyses!) 

 To 18. januar spiseaften i Forsamlingshuset (1830) 

 Sø 11. februar Fastelavn (Kirken, Borgerforeningen og Forsamlingshuset) 

 On 14. februar spiseaften i Forsamlingshuset (1830) 

 Fr 16. marts spiseaften i Forsamlingshuset (1830) 

 Ti 20. marts Borgerforeningens generalforsamling (1800) 
 
 

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

Borre og Omegns Borgerforening 
 

Borre Nyt 
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 De hovedpunkter der har været drøftet i 
årets løb er i stikord: Medlemsforhold, 
Økonomi, Borre Nyt, Spiseaftener, Have-
besøg, Aktiviteter i øvrigt, Forskønnel-
sesudvalget, Modtagelse af nye med-
lemmer, Samarbejdet med Forsamlings-
huset, Samarbejdet med Lokalråd, Kirke 
og kommune, Samarbejde med Dagli’B-
rugsen, Østerpol, Julepyntning i Borre og 
Ålebæk, Juletræsfest. 
Bestyrelsen har et godt samarbejde 
med: Kommunen, Lokalrådet, Forsam-
lingshuset, Kirken, Lokale handlende – 
specielt Dagli’Brugsen, Møns Bank, 
Østerpol, KØST. 
 
Bestyrelsen forsøger fortsat at tilgodese 
medlemmerne mulighed for gode sociale 
kontakter til hinanden gennem vores ar-
rangementer.  
 
De gennemførte arrangementer er: 
 

1. Generalforsamlingen naturligvis 

2. Sankt Hans bål med grill, bål og fa-

milie lege. 
3. To gange grill aften på legepladsen. 

4. Et enkelt havebesøg blev det også til 

hos Lene og Niels på Liselundvej, hvor 
man kunne se flere hundrede Dahlia i 
alle farver. 
5. 6 gange fællesspisning i forsam-

lingshuset, hvor der har været meget 
god og stigende tilslutning. Vi undlod at 
lave spiseaften i september, idet For-
samlingshuset havde planlagt en 
”Høstfest”, som i øvrigt var en succes. 
Det er jo også en form for godt samar-
bejde, at vi ikke konkurrerer med hinan-
den på den måde. 
6. Tøndeslagning i samarbejde med 

Kirken, Forsamlingshuset og Dagli’Brug-
sen. 
7. Juleudsmykning.  
8. Det traditionsrige fakkeltog første ad-
vent droppede vi i 2016. Erfaringer  gen-
nem nogle år har vist, at næsten ingen  

deltager i fakkeltoget, men gerne i fæl-
les sang i kirken og efterfølgende 
gløgg og æbleskiver, - som i 2016 blev 
serveret i kirken. Det bliver nok også 
sådan fremover: Fakkeltog uden fakler, 
sang m.m. i kirken og med gløgg og 
æbleskiver samme sted. Det var ret 
hyggeligt. 
9. Juletræsfest – traditionelt den 28. 
december. Desværre har vi måtte kon-
statere, at det er svært at få så mange 
deltagere, at det giver mening af gen-
nemføre juletræsfesten fremover. Ale-
ne nisserne koster næsten 4.000 kr., 
hvortil vi skal lægge en masse andet. 
Endvidere har de hidtidige arrangører 
sagt fra af mange gode grunde. Besty-
relsen har derfor besluttet at stoppe, 
MEN – hvis nogen vil påtage sig opga-
ven med at lave en juletræsfest, vil be-
styrelsen naturligvis bakke dem op. 
Det behøver heller ikke være den 28. 
december. Efter beretningen bliver der 
altså lejlighed til at melde sig som nis-
se (ingen har meldt sig endnu!). 
 

Alt i alt syntes vi dog fortsat, at der er 
en passende balance mellem Borger-
foreningens arrangementer og andre 
tilbud på Møn. Vi fastholder vores afta-
le om at samarbejde med Lokalråder, 
Forsamlingshuset og Kirken omkring 
arrangementer som kan være svære at 
løfte alene, men nok i fællesskab. Der 
har ikke været noget i 2016, ud over 
det nævnte, men aftalen synes vi fort-
sat er god. Det kan jo være, at der 
kommer forslag fra forsamlingen sene-
re i aften. 

Vi synes fortsat det er en god ide med 
havebesøg, selv om der kun var et i 
2016. Nogle har måske i forbifarten 
nævnt, at de ville lægge have til, men 
konkret henvendelse er der ikke sket. 
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.  

GENERALFORSAMLING I KØST 
Den 18. marts var der ordinær GF i 
KØST. 19 var mødt op, og medens vi 
hygge os med snacks og vin, var både 
dirigent og referent valgt, hvilket gik 
helt hen over hovedet på os. Let og 
uhøjtideligt. 

Formanden, Erik, fremlagde KØST be-
retning. Det var også ganske afslappet 
og med mulighed for direkte kommen-
tarer under beretningen. Det blev det jo 
ikke ringere af. 
Annette, kassereren, kunne under be-
retningen oplyse, at der var registreret 
42 medlemmer, men lige nu havde kun 
30 betalt. Hmm. Som i Borgerforenin-
gen er der en meget venlig indstilling, - 
man rykker ikke for kontingenter. Det 
skal være sjovt og frivilligt.  

Så tog dirigenten, Torben Nielsen, 
over, og han kunne konstatere, at det 
var formandens beretning, og af GF i 
øvrigt var lovlig.  

Lone Hammer ville lige høre, om der 
var nyt om de 15.000 kr. der var behov 
for til Østerpol? Dirigenten kunne oply-
se, at kommunen havde lavet en pulje 
på 400.000 kr., som alle lokalråd kun-
ne søge, - og der var sikkerhed for, at 
vi fik pengene. Lokalrådet overtager 
Østerpol 1. arpil i år, og etablerer for-
eningen ”Mødestedet  

 

Østerpol” med særskilte vedtægter af 
hensyn til forsikringer m.m. Der har 
endnu ikke været GF.  

Der var blandet snak, ikke så meget 
om beretningen, men på et tidspunkt 
kunne dirigenten konstatere, at den var 
godkendt. 

Annette Kingombe fremlagde regn-
skabet - også på skrift. Herefter var der 
igen mange bilaterale samtaler, meget 
hyggeligt, men efter nogen tid stoppe-
de dirigenten det og fik regnskabet 
gjort færdigt. Alt blev efterhånden god-
kendt. 

Herefter var der de obligatoriske valg til 
bestyrelse, suppleanter m.m., som for-
løb uden kampvalg eller anden form for 
tumult. 

Under “Eventuelt” kom der gang I de-
batten og snakken igen.  
 

Silo Bio fik megen plads, og der var 
mange gode ideer til, hvordan man 
fremover kunne udvikle konceptet. En 
ide var at få indkøbt en projekter og vi-
se film fra/på Østerpol. Nok for en min-
dre skare, men oftere.  Carl van Web-
ber havde mange gode ideer. 
 

Der var også drøftelser om samarbej-
det med andre kulturelle foreninger. 
 

Filmaftenerne i KØST blev naturligvis 
også lige vendt i luften. 
 

Andre ting var Ambassadør ordningen, 
aktiviteter med f.eks. Musik, hvordan vi 
får flere medlemmer i Køst , IT-kursus 
m.m. 
 

Dirigenten kunne endelig erklære GF 
for afsluttet kl. 1622, og takkede for 
god ro og orden.  
 
Ro og orden? Tja - men det var i hvert 
fald en hyggelig, aktiv og uhøjtidelig 
Generalforsamling. Alle klappede da 
også. Kom dog med i denne skønne 
forening - ring til Annette Kingom-
be!! Kun 100 kr. årligt! 



 
Skitse af ”Landprojektet”, tegnet af Hans 
Sattrup, Liselundvej 18, Ålebæk. Det fik 
han ros og tak for. 

Vi vil gerne have andre inddraget i gen-
nemførelse af aktiviteter og arrange-
menter, så hvis der er medlemmer i 
borgerforeningen, som har lyst til at stå 
for et arrangement, så skal man ikke 
holde sig tilbage. 

Borgerforeningen havde 15 års jubilæ-
um lørdag den 23. april 2016. Vi havde 
ikke planlagt noget, men efterlyste ide-
er ved sidste generalforsamling. Heref-
ter fortabte det sig i glemslens nådige 
tåger, så der blev ingen markering. Pyt 
– vi kan tage revanche når vi har 20 års 
jubilæum, - det er jo allerede i 2021. 
 

Vores nuværende redaktør, Johnny 
Holst, har skrevet bladet de sidste 6 år, 
og modtager gerne indlæg fra medlem-
merne til bladet. Rent faktisk sker det – 
om end sjældent. Jobbet som redaktør 
kan erhverves, hvis nogen er interesse-
ret.  

Annette Guldberg er fortsat vores web-
master, og vedligeholder vores hjem-
meside rigtig flot. Det er vi meget tak-
nemmelige for.  
 

Vi har haft en støt tilgang af nye med-
lemmer siden 2008, hvor der var 137 
medlemmer, medens der i dag er 221 
medlemmer. Der er naturligvis også 
nogle der falder fra af mange grunde, 
og i år har vi måtte slette temmelig 
mange p.g.a. manglende betaling af 
kontingent, trods venlig påmindelse 
herom. Hvorfor ved vi ikke, og da med-
lemskabet er helt frivilligt, agter vi ikke 
at rykke eller true med inkasso eller Ri-
bers. Status er, at vi var 218 ved sidste 
generalforsamling og altså 221 i dag. 
Det vil dog ikke undre, hvis nogle af de 
slettede kommer tilbage – det er set 
før. 
 

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.  

Hvis du vil have et kort til .  Alle havde fået udleveret en skitse som 
vist.  
Den samlede pris er anslået til ca. 1 
million + moms. Tanken er, at det skal 
finansieres af fonde, - ikke ”brugsens 
penge”! 
Sekretøren tillod sig højt at sige 
”genialt, modigt og visionært” til Niels. 
Flere syntes enige heri. 
 
Efter denne opløftende orientering om 
”Landprojektet” var der gruppearbejde, 
hvor grupperne arbejde med følgende 
hovedpunkter: 
1. Hvilke grøntsager/frugt kan dyr-

kes? 
2. Hvordan får Dagli’brugsen større 

salg/indtjening? 
3. Dagli’brugsens åbningstider? 
4. Hvordan kan Østerpol støttes? 
5. Varesortiment i butikken? 
6. Rengøring og orden i butikken? 
7. Lever personalet op til forvent-

ningerne? 
 
Endelig blev gruppen ”Grønne fingre” 
stiftet, som består af frivillige på Møn, 
som vil deltage i projektet (ulønnet) i 
den udstrækning de har tid og mulighed 
for det. Rigtig mange tilmeldte sig grup-
pen, som er åben for flere. Ved sekre-
tørens bord var der enighed om, at vi 
ville være med i et sådant historisk pro-
jekt!  
 

De mange ideer og forslag blev over-
draget til Niels, som takkede for den 
positive modtagelse og store indsats. 
Han nåede også at sige, at han havde 
planer om at Dagli’Brugsen selv skal 
fremstille marmelade fra lokale leveran-
dører, - han er altså ikke sådan at stop-
pe!  
 

Tak til Niels for en herlig aften, hvor vi 
kunne gå hjem med en tryg fornemmel-
se om, at Dagli’Brugsen består længe! 
 

Vi har også i 2016 haft et godt samarbej-
de med Forsamlingshuset, og lavet flere 
fælles arrangementer.  
Vi betaler fortsat 2.000 kr. i leje for en 
spiseaften. Nogen synes måske det er 
vel meget, men bestyrelsen ser det som 
en god støtte til Forsamlingshuset, så vi 
er alt i alt godt tilfredse. Det vil også bety-
de, at vi kan gennemføre vores spiseaft-
ner uden underskud. Det regner vi da 
med. 
 

Vi er meget taknemmelige for, at for-
skønnelsesudvalget er så aktivt, at Borre 
fortsat holdes pænt og ordentligt. De mø-
des den anden 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. 
 

Julegruppen har nogle faste medlemmer 
+ nogle ”free lancer”, og vi må konstate-
re, at der igen i 2016 blev pyntet op i Bor-
re og Ålebæk. Den gamle tradition med 
gule ærter i siloerne efter endt arbejde 
blev ændret i 2015 og gentaget i 2016. 
Det nye er, at vi nu starter med en solidt 
og lækker brunch i Østerpol, hvor opga-
verne fordeles. Det virker godt, og vi fort-
sætter på den måde indtil videre – i hvert 
fald så længe Østerpol eksisterer regner 
vi med. 
Birgit Madsen er stadig formand for ud-
valget. 
 

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 



 
 

  
 

 

Og så blev der hygget, snakket, spist og 
drukket, og som altid er det (heldigvis) 
uden for referat, selv om det kunne være 
ret så underholdende at få en beretning 
om indholdet, men referenten havde 
travlt med kniv og gaffel. Tak til Birgit 
Madsen, Berit Kristensen, Christina Chri-
stensen og Eva Toftebjerg for den herlige 
buffet. 
 
DAGLI’BRUGSENS LANDPROJEKT. 
Torsdag den 26. januar bød Niels Olsen, 
Dagli’Brugsen, velkommen til ca. 40 bor-
gere, som var kommet for at høre Niels 
orientere om ideen med landprojektet, 
som skal etableres på grunden bag 
Dagli’Brugsen ud til Mosesvinget (se skit-
se på næste side). 
 
Niels fortalte om den hårde konkurrence 
og almindelige markedsføring, hvor man 
måtte gøre noget, - og hvis det skulle ha-
ve effekt, skulle det være noget andre 
ikke har gjort. Realiteterne var også, at 
der blev færre faste beboere på Østmøn. 
Hvis Dagli’Brugsen skal bestå, må der 
således tænkes nye tanker og udføres 
nye handlinger. 
 
Derfor havde han fået den ambitiøse 
plan med et landprojekt for at nyttiggøre 
den store grund i Mosesvinget. Både be-
styrelse og Lokalråd havde ”været inde 
over”. 
Det er historisk at en brugs kaster sig ud 
i et projekt med at dyrke egne grøntsager 
og holde husdyr.  
Ideen havde vakt interesse nærmest på 
landsplan, og 2 studerende ville lave de-
res bachelor-projekt om det. Endvidere 
havde et frøfirma syntes så godt om ide-
en, at de ville sponsorere alle de frø der 
måtte blive brug for! 
 
En bonuseffekt ville være, at alle de fø-
devarer som Dagli’Brugsen kasserede 
p.g.a. dato overskridelse, ville blive an-
vendt  som foder. Altså nul spild mere! 

fantastiske, spændende, søde og inte-
ressante medborgere der er på Møn. 
 

Bestyrelsen vil også takke dem der blot 
deltager i de forskellige arrangementer. 
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 forkvinde 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, som det lykkedes at komme igen-
nem trods en meget hæs stemme, og ef-
terlyste indlæg eller kommentarer.  
 

Thomas efterlyste Borre Nyt udsendt pr. 
mail. 
Sekretøren oplyste, at bladet er på hjem-
mesiden, men sender det gerne ud på 
mail.  
 

Lene oplyste, at de ikke havde betalt, - 
manglede et girokort. 
Sekretøren forsøgte at få dem bortvist 
uden held, - de vil gerne betale. Dirigen-
ten fastslog myndigt, at da de havde vilje 
til at betale, havde de også stemmeret. 
Ingen protesterede. 
 

Lone Hammer – hvor mange børn kom-
mer til juletræsfesten?  
Formanden oplyste, at det ikke handlede 
om økonomi, men også om arbejdskraft. 
Sekretøren kunne oplyse, at der sidste 
gang var tilmeldt 29 børn og 31 voksne. 
Christian kunne oplyse, at nogle af bør-
nene ikke kom alligevel. 
 

Ea Trane foreslog noget folkedans i For-
samlingshuset, som da Østerpol åbnede 
(Flere nikkede samtykkende). 
 

Thomas – december er meget presset, 
og det er godt man gør noget for børne-
ne. Måske kunne man lave et andet ar-
rangement for børnene. 
Formanden oplyste, at det forsøger vi  

med vores grill arrangementer, men vil 
gerne prøve at tænke andre mulighe-
der. 
 

Lillian Noval – vi kunne sende noget ud 
på mail. 
Sekretøren – alt sendes ud pr. mail – 
bortset fra få breve til medlemmer langt 
borte. 
 

Kassereren, Kim Errebo, gennemgik 
regnskabets hovedtal med relevante og 
oplysende bemærkninger, og kunne i 
øvrigt henvise til det omdelte trykte 
regnskab, hvor der var en lang påteg-
ning fra revisorerne på bagsiden. 
Han oplyste også, at Borgerforeningen 
sponsorerer musikken til Forsamlings-
husets høstfest. 
Kim forklarede forholdene omkring revi-
sorernes påtegning. Nævnte her bl.a., 
at revisorerne havde påpeget det store 
overskud, som bestyrelsen burde lave 
en plan for at nedbringe. 
De forhold revisorerne havde anført i 
deres påtegning, havde bestyrelsen tid-
ligere drøftet, hvorefter det var beslut-
tet, at vi fortsatte som hidtil med det 
meget enkle regnskab. 
----- 
Dirigenten takkede for aflæggelsen og 
efterlyste spørgsmål fra forsamlingen. 
Han prøvede flere gange, men uden 
held, hvorefter der var applaus for regn-
skabet godkendelse. Dirigenten resol-
verede, at det var enstemmigt god-
kendt. 
- - - - - - - 
Der var ingen indkomne forslag. 
- - - - - - - 
Bestyrelsens forslag om samme kontin-
gent, 100 kr., blev enstemmigt vedta-
get. 

Så var der valg af forkvinde, bestyrel-
sesmedlemmer, suppleanter m.m. 
Hvordan det gik, ses på bagsiden af 
Borre Nyt. 
 

Under ”Eventuelt” efterlyste Dirigenten 
indlæg, men anførte, at alt kunne de-
batteres, men ikke vedtages. 
 

Lone nævnte, at vi engang havde talt 
om en bustur til Frilandsmuseet og se 
bl.a. den smedie der er kommet fra 
Borre. 
 

Forkvinden kunne oplyse, at vi faktisk 
har det på programmet i år som en mu-
lighed, og vil arbejde på at kunne gen-
nemføre det. 
 

Ea Trane rejste sig op og sagde, at 
grunden til, at vi klapper det hele igen-
nem, var fordi bestyrelsen er så god 
(ingen protesterede – tak Ea). 
 

Forkvinden fik endelig lov til at tage or-
det – så godt hun nu kunne, og takkede 
Kim for hans store indsats i bestyrel-
sen, og overrakte ham en lille gavekurv 
med lækkerier – det vil sige noget man 
kan spise og drikke. Hun var bekymret 
over hvem der så skulle komme med 
drikkevarer til spiseaftenerne. 
 

Forkvinden oplyste herefter muligheden 
for at bruge midler til kurser i 1. hjælp, 
og efterlyste bemærkninger fra forsam-
lingen. Endvidere uddannelse i brug af 
hjertestarter.  
 

Lone – hvad indebærer det af tid? 
Lidt usikkert – men vist 2 aftener af 2-3 
timer. 
Der var spontane tilmeldinger.  

Dirigenten sagde, at det var fint, men at 
man kunne skrive navn på en liste in-
den de gik (faktisk var der 9 der skrev 
sig på listen). 
 
Forkvinden afsluttede med at takke diri-
genten og kunne med sin hæse, men 
glade stemme, oplyse, at nu var det 
mad. 

 


