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BORGERFORENINGENS GF 

Som vanligt vil april nummeret blive 
fyldt godt op af vores ordinære general-
forsamling, så alle har mulighed for at 
læse, hvad der sker m.m. i foreningen. 
 
Som altid var der en god stemning fra 
starten den 20. marts, hvor forkvinden, 
Eva Toftebjerg Nielsen, bød hjerteligt 
velkommen til de fremmødte, og takke-
de for deres interesse. 
 
De vedtægts bestemte indledende 
”rituelle dansetrin” med valg af dirigent 
(Torben Nielsen), referent (sekretøren) 
og stemmetællere (Berit Sørensen og 
Ea Trane) kom hurtigt på plads, og så 
kunne Eva aflægge bestyrelsens omfat-
tende beretning.  
 
Her i lidt forkortet udgave, men det hele 
kan læses på vores hjemmeside. 

INDLEDNING - MØDER: 
Vi har en forening, hvor der ikke er store 
dramaer, men hvor året forløber på en 
rolig og værdig måde, og hvor bestyrel-
sen har et særdeles godt samarbejde. 
Derfor ligner beretningen meget de tidli-
gere års beretning. Og godt det samme. 
 
Bestyrelsen har kun holdt 3 møder i 
2017, og på det andet møde, den 21. 
april, planlagde vi resten af årets aktivite-
ter, fordelte opgaver m.m. Vi har dog god 
kontakt med hinanden gennem mail i lø-
bet af hele året, og ses jo jævnligt, - spe-
cielt ved vores spiseaftener. 
 
DRØFTELSER: 
De hovedpunkter der har været drøftet i 
årets løb er i stikord: 
 

 Medlemsforhold 

 Økonomi 

 Borre Nyt 

 Spiseaftener 

 Aktiviteter i øvrigt 

 Forskønnelsesudvalget. 

 Nye medlemmer 

 Samarbejdet med Forsamlingshuset, 

Lokalråd, Kirken, Dagli’Brugsen, Øster-
pol, KØST og kommunen, som fungerer 
godt. 

 Julepyntning i Borre og Ålebæk. 

 
Der  har  naturligvis  også  været snakket  
 

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.: 
 

Formand  Eva Toftebjerg Nielsen        55 81 23 36  eva.toftebjerg.nielsen@gmail.com 
Næstform. Annette Kingombe  20 42 93 49 -  annette.kingombe@gmail.com  
Sekretær Johnny Holst  22 17 70 89  - j.holst@c.dk   
Kasserer Christina Christensen 50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com 
B-medlem Birgit Madsen  55 81 27 65 - birgitjuul@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 
 
Suppleant Thomas Haugård  28 90 88 30 - thomas.haugaard@gmail.com  
Suppleant Rita Byager   55 81 21 84 - byagerrita@gmail.com  
 
Revisor Jan Schlegel  48 24 93 83 -  jan@schlegel.dk 
Revisor Erling Hemmingsen 25 85 13 56 - e.hemmingsen01@gmail.com 
 

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 04. MAJ 1800 Musik og Mad i Borre Forsamlingshus (185 kr. pr. delt.) 

 Lø 19. MAJ 1300 - 1700 Åben have hos Hans og Keld, Liselundvej 18 

 Fr 26. MAJ 1330—2200 Østerpol kulturarrangement og indv. af sheltere 

 Lø 09. JUN 1300 - 1700 Åben have hos Hans og Keld, Liselundvej 18 

 Lø 23. JUN 1800 Sankt Hans aften. Borre legeplads og Østerpol 

 Lø 07. JUL 1300 - 1700 Haveselskabets åbne haver, se i bladet. 

 To 26. JUL 1800 Grill aften på Borre legeplads 

 Lø 18. AUG 1300 - 1700 Åben have hos Hans og Keld, Liselundvej 18 

 Lø 18. AUG Stege Stadion, Stafet for livet på Møn 

 Sø 19. AUG Stege Stadion, Stafet for livet på Møn 

 To 24. AUG Folkemøde Møn, Stege (ungdommen) 

 Fr 25. AUG Folkemøde Møn, Stege 

 On 26. SEP 1830 Første fælles spisning  
 

Med forbehold for fejl og ændringer. 
 

DET GODE LIV PÅ MØN 
Hver dag, hele året, hele livet. 

 

Borre og Omegns Borgerforening 
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om meget andet, men det er heldigvis 
uden for referat! 
 
ARRANGEMENTER: 
Bestyrelsen forsøger fortsat at tilgodese 
medlemmernes mulighed for gode socia-
le kontakter til hinanden gennem vores 
arrangementer, som i 2017 var: 

 Generalforsamlingen naturligvis 

 Sankt Hans bål med grill, bål, musik 
og sang. 

 Vi havde planlagt 1 grill aften, men 
den druknede i regn. 

 Der var også planlagt et havebesøg, 
men også det druknede. 

 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 desværre blev aflyst. 

 Det lykkedes også at gennemføre et 
kursus i hjertemassage og brug af hjerte-
startere den 8. oktober med 16 deltage-
re, og fik også dem med på kursus i 
Magleby, som der ikke var plads til på 
vores eget kursus. 

 Tøndeslagning i samarbejde med 
Kirken, Forsamlingshuset og Dagli’Brug-
sen. 

 Juleudsmykning. 

 Fejring af 1. søndag i advent med 
sang og oplæsning af eventyr i Borre Kir-
ke og med gløgg og æbleskiver samme 
sted. 

 Juletræsfest blev der ikke noget af i 
2017. Vi efterlyste nogen til at arrangere 
juletræsfest sidste år, men ingen har 
meldt sig, hvorfor vi igen i 2017 måtte 
afstå fra festen. MEN – hvis nogen vil 
påtage sig opgaven med at lave en 
juletræsfest, vil bestyrelsen naturlig-
vis bakke dem op. Det behøver heller 
ikke være den 28. december. Efter be-
retningen bliver der altså lejlighed til 
at melde sig som nisse (gælder fort-
sat)! 

 Alt i alt syntes vi dog fortsat, at der er 
en passende balance mellem Borger-
foreningens arrangementer og andre 
tilbud på Møn. Der er dog ingen tvivl 
om, at vores spiseaftener er den stør-
ste succes. 
Vi fastholder vores aftale om at samar-
bejde med Lokalrådet, Forsamlingshu-
set og Kirken omkring arrangementer 
som kan være svære at løfte alene.  
 
IDEER TIL ARRANGEMENTER: 
Bestyrelsen modtager gerne ideer fra 
medlemmerne til arrangementer. Vi vil 
gerne have andre inddraget i gennem-
førelse af aktiviteter og arrangementer, 
så hvis der er medlemmer i borgerfore-
ningen, som har lyst til at stå for et ar-
rangement, så skal man ikke holde sig 
tilbage. 
 
BORRE NYT: 
Vores nuværende redaktør, Johnny 
Holst, har skrevet bladet de sidste 7 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 interesseret.  
 
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. 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. Da medlemskabet er helt frivil-
ligt, agter vi ikke at rykke eller true med 
inkasso eller Ribers.  

ØSTMØN NATURFORENING 
Foreningen er  et  værn mod 
”Tivolisering” af Møn, overbrodering 
med kæmpe vindmøller, ødelæggelse 
af naturen og gør meget andet godt for 
Møn. 
Det er en særdeles aktiv forening, som 
med indsigelser, samarbejde med Vor-
dingborg Kommune, forslag m.m. gør 
et uegennyttigt kæmpe arbejde for dig 
og mig, til glæde for naturen på Møn. 

Det er gratis at være medlem, men 
man kan donere et hvilket som helst 
beløb til foreningen på konto: 
Merkur Bank 8401 1168618 eller be-
tale kontant til kasserer. 
 

Foreningens formål er: 
§ 2.  Foreningens overordnede og langsig-
tede mål er at Østmøn skal være et bære-
dygtigt samfund med gode livsbetingelser 
for planter og dyr, et smukt og varieret 
landskab,  gode rekreative muligheder og 
et sundt og rent miljø. Herunder vil forenin-
gen virke for: 
 

1. Etablering af en nationalpark i det oprin-
deligt udpegede område.  
 

2. At beskytte, bevare og genoprette en 
mangfoldighed af biotoper i og uden for na-
tionalparken med særlig fokus på biodiver-
sitet.  
 

3. At etablere grønne korridorer som kan 
forbinde de fredede og beskyttede arealer.  
 

4. At beskytte grundvand, vandløb, vådom-
råder og søer, samt omkringliggende hav-
områder.  
 

5. At sikre en gunstig bevaringsstatus for 
de naturtyper og arter der ligger til grundlag 
for udpegningerne af Natura 2000 områder-
ne.  
 

6. At virke for en viden baseret miljøtekno-
logisk udvikling hvor vækst og beskæftigel-
se går hånd i hånd med miljøforbedringer, i 
erkendelse af at en modsætning mellem 
vækst og miljø repræsenterer en forældet 
og destruktiv tankegang.   

 

7. At understøtte udvikling af bæredygtig 
jordbrugsproduktion, som er forenelig med 
Østmøns naturværdier og nationalpark 
Møn.  

 
Foreningens vedtægter har stået 
uændret siden opstarten i 2007. Siden 
er der sket meget. Såvel den land-
brugsmæssige som kreative udnyttelse 
af Østmøn er intensiveret. Foreningens 
målsætning om at etablere en national-
park er nok moden til diskussion. Nati-
onalparken er så at sige ikke det ene-
ste saliggørende. Meget kan ske i Bio-
sfæreprojektets ramme, samt slet og 
ret ved at eksisterende fredninger, Na-
tura 2000 - forpligtigelser, samt lovgiv-
ning bliver overholdt. 
 
Bestyrelsen består af: 
Margareta Dahlström 
Hans Sattrup 
Ole Kragh Sørensen 
Lauge Brimgiest 
 
Du finder foreningen på internettet og 
Facebook. Hvis du vil vide mere, kan du 
kontakte bestyrelsen. 
Det bør nok understreges, at forenin-
gens forslag, indsigelser m.m. altid er 
sobert formuleret og med udgangspunkt 
i lovgivningen på de forskellige områ-
der. Det er således saglige indlæg i de-
batten om Møns natur og anvendelse. 
Østmøn Naturforening er værd at støtte 
på enhver måde. 
 
LOKALFORDELE 
På grund af manglende opbakning, akti-
viteter m.m. ophører LokalFordele med 
at eksistere på Møn fra den 30. april i 
år.  



HAVEDAGE 
For et par år siden blev haven på Lise-
lundvej 18 kåret som Danmarks smukke-
ste have. Det tror jeg stadig den er. De to 
”havenisser”, som har anlagt og udviklet 
haven gennem ca. 20 år, kender de fle-
ste, - Hans Sattrup og Keld Nielsen. 

Det er et sandt paradis at gå rundt i, hvor 
man hele tiden bliver overrasket over 
hvilken poesi og fantasi haven er anlagt 
med. Vi har som naboer udnyttet Hans 
og Kelds gæstfrihed, og slæbt adskillige 
gæster med over i deres have. Det har 
altid været en succes. 
 
Nu åbner de haven 3 lørdage med gratis 
adgang for medlemmerne i Borgerfore-
ningen, - andre skal betale 30 kr., dvs 
også evt. gæster I har med, men det er 
pengene værd! Man er i øvrigt velkom-
men til at tage kaffen med, og nyde den 
et sted i haven. Man kan dog også købe 
kaffe og kage i haven. 
 

Se datoerne på bagsiden af bladet. 
 
Har du også lyst til at vise din have frem 
for medlemmerne i Borgerforeningen, så 
kontakt sekretøren.  
 
Vi har gennem flere år haft nogle have-
besøg i løbet af sommeren, men de sid-
ste 2 år har været noget sølle. Så - kom 
frem af busken, - eller rettere haven. 

Status er, at vi var 221 ved sidste gene-
ralforsamling og altså 204 i dag. Det vil 
dog ikke undre, hvis nogle af de slette-
de kommer tilbage – det er set før 
(faktisk 6 indmeldelser i marts). 
 
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 medlem-
mer.  
 
FORSKØNNELSESUDVALGET: 
Vi er meget taknemmelige for, at for-
skønnelsesudvalget er så aktivt, at Bor-
re fortsat holdes pænt og ordentligt. De 
mødes 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 
gruppen altid starter med kaffe og ka-
gesnak, og én gang årligt holder en 
overdådig frokost! Har man lyst til at 
være med, så kontakt Keld Nielsen. 
 
Som man kunne læse i Borre Nyt i ja-
nuar, blev der lagt en masse blomster-
løg den 30. november. Løgene havde 
Brita Riise fået af Niels i Dagli’Brugsen, 
og fik indkaldt en lille gruppe til at læg-
ge løgene. Det resultat glæder vi os til 
snart at se. 
 
JULEUDSMYKNING. 
Her er der nogle faste medlemmer + 
nogle ”free lancer”, og vi må konstate-
re, at der igen i 2017 blev pyntet op i 
Borre og Ålebæk. Traditionen med gule 
ærter efterfølgende er genindført i 
2017.  
 
Start og slut sker fra Østerpol. Birgit 
Madsen er stadig formand for udvalget. 

Hvis du vil have et kort til . 
HAVESELSKABETS HAVEDAGE 
Hans og Keld er naturligvis med i Have-
selskabet, hvor der også arrangeres 
havebesøg året rundt. 
 
Lørdag den 7. juli er der ”Åben have” 3 
steder på Møn fra kl. 1300 til kl. 1700. 
Samlet entre for alle 3 haver er 10 kr. 
for medlemmer i Haveselskabet, me-
dens andre betaler 30 kr.  
 
Denne dag er der IKKE gratis adgang 
for medlemmerne, - kun de anførte da-
ge på bagsiden af bladet. 
 
De 3 haver er beskrevet således: 
 

Landsbyhave i Borre. 
Landsbyhave på Østmøn med blom-
sterbede, frugttræer, udsigt og flere 
hyggesteder til nydelse. 
Birthe & Speedy, Klintevej 389. 
 

Bondehave med glimt i øjet. 
Firlænget gård med dejlig have, hvor vi 
boltrer os, og ser frem til at tilbringe en 
nydelsesfuld og aktiv alderdom. 
Keld og Hans, Liselundvej 18 
 

Have, atelier og havudsigt. 
En spændende landbrugshave med 
fantastisk beliggenhed på Østmøn. 
Åben atelier med glaskunst, fotos og 
malerier. 
Søren og Mette, Kraneledvej 14. 

 

Stedet hvor vi mødes - 
og hvor vi handler! 

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. 
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.  
 

Det var bestyrelsens beretning og her-
med ordet til dirigenten. 

 
Nå – så let gik det ikke, for Fordamen 
sluttede lige af med nogle visdomsord: 
Der findes 2 ting der er uendelige, - uni-
verset og dumhed. Hun kom med flere 
visdomsord, men de forsvandt i akklama-
tionen  
 

Der blev igen klappet spontant, inden Di-
rigenten overtog styringen og efterlyste 
kommentarer. 
 
Hans spurgte til årsagen til aflysningen af 
Høstfesten i Forsamlingshuset. 
Der var ikke tilslutning nok. 
 
Ea Trane fik orden, og ville gerne rose 
bestyrelsen for det store arbejde i enhver 
henseende. 

http://www.daglibrugsen.dk/


  
 

 

DEN MUNTRE SPALTE 
 
”Grædemuren”. 
I Jerusalem skulle der efter sigende være 
en tradition for at stikke ønskesedler ind 
mellem stenene i  Grædemuren. Ifølge 
legenderne skulle ærkeenglen Gabriel så 
dagligt samle sedlerne sammen og flyve 
op til Vorherre med dem. 
 
Moshe havde da også troligt hver eneste 
dag i mange år været ved Grædemuren 
for at stikke sin ønskeseddel ind mellem 
stenene. Og lige så troligt havde ærke-
englen Gabriel indsamlet dagens høst og 
afleveret dem på rette sted til rette tid.  
 
Efter nogle år blev det dog ærkeenglen 
for meget. Kære Vorherre, sagde han 
indtrængende en dag på det faste aften-
møde, jeg forstår ikke, hvorfor du ikke 
imødekommer stakkels Moshe’s inderlige 
ønske. Nu har han troligt i over 5 år dag-
ligt været ved Grædemuren for at afleve-
re det samme ønske til dig hver dag. 
 
Jeg ved det godt, sagde Vorherre mildt. 
Moshe har hver dag skrevet det samme 
ønske, som lyder: ”Kære Vorherre. Kun-
ne du ikke nok lade mig vinde den store 
gevinst i lotto?”. 
 
Jamen hvorfor lader du ham så ikke vin-
de, svarede Gabriel. Det må da være en 
smal sag for dig kære Vorherre, sukkede 

han uforstående. 
 
Der er ikke noget jeg hellere ville, svare-
de Vorherre, mens han strøg sit lange 
smukke hvide skæg, men kunne du så 
ikke lige få Moshe til at udfylde en lotto-
kupon?! 
 
Morale: 
For at få sine ønsker opfyldt, må man 
først og fremmest selv gøre en indsats! 

Dirigenten efterlyste desperat flere ind-
læg, og Annette Kingombe trådte hjæl-
pende til med en opfordring til at deltage i 
forskønnelsesudvalgets arbejde. Bl.a. vil 
man tilplante petanquebanerne, da de 
ikke bruges, men hele tiden skal holdes i 
orden. 
Det lykkedes ikke at få flere til at sige no-
get, så dirigenten opgav, og konstatere-
de beretningen for godkendt. 
 
3. Kassereren forelægger det revidere-
de regnskab. 
Kassereren, Christina Christensen, var 
syg, hvorfor forkvinden overtog opgaven. 
Hun gennemgik enkelte punkter på regn-
skabet og kommenterede i øvrigt rele-
vante tal. 
Hun forklarede underskuddet med, at 
Borgerforeningen bl.a. havde betalt et 
første hjælps kursus og nye batterier 
m.m. til Hjertestarteren ved Dagli’Brug-
sen. 
Der var en længere påtegning fra reviso-
rerne bag på det omdelte regnskab. Det 
handlede primært om manglende specifi-
kation på nogle bilag, manglende ind-
tægtsføring på 100 kr. og forkert bereg-
ning af egenkapitalen. Endvidere mang-
lede revisorerne en opgørelse over be-
holdning af drikkevarer. 
 
Dirigenten takkede for aflæggelsen og 
efterlyste spørgsmål fra forsamlingen. 
 
Forkvinden kunne oplyse, at der faktisk 
forelå en grundigt regnskab vedr. drikke-
varer til vores arrangementer og en op-
gørelse over lagerbeholdningen. Johnny 
Holst havde overtaget opgaven med drik-
kevarer til vores arrangementer, og har 
lavet nøje regnskab for udgifter og ind-
tægter, samt lagerbeholdning, som be-
styrelsen har fået udleveret og godkendt. 
 
Der  var  ingen der havde  bemærkninger  

til regnskabet i øvrigt, og dirigenten ef-
terlyste en godkendelse. Alle stemte for 
en godkendelse (der var lige lidt snak 
mellem dirigenten og nogle deltager 
om, hvem der egentlig styrede forsam-
lingen). 
 
Der var ingen indkomne forslag, og et 
uændret kontingent på 100 kr. blev 
klappet igennem. 
 
Så var det valg af bestyrelsesmedlem-
mer, suppleanter og revisorer. Alle blev 
genvalgt med akklamation (der blev 
klappet). Eneste nye var afløsning af 
Uffe Jørgensen som revisor, og her 
blev Erling Hemmingsen foreslået.  
Ingen turde komme med andre forslag, 
så derfor var han valgt. Jo – der blev 
klappet. 
 
Til slut var punktet eventuelt på dags-
ordenen, hvor dirigenten forklarede, at 
alt kunne siges men intet besluttes. Re-
ferenten skriver alt. 
Per ville lige rose Borre Nyt, det var et 
intelligent blad og ofte morsomt, så tak-
ken var direkte til sekretøren (mange 
tak Per). 
Lone var utilfreds med den susen der 
var fra varmeblæserne, - de bør skures 
ned, når vi går i gang. 
 
Eva efterlyste interessen for foredrag? 
Der var behersket tilslutning – det kom-
mer jo an på hvilke foredrag det hand-
ler om. Henrik Rindom (misbrugs kon-
sulent) blev nævnt – ham kender vi. 
 
Vi har fået nogle penge til at lave shel-
tere for, i hvilken anledning Eva har 
været på produktionsskolen, hvor de 
laver mange fine ting. Måske vil de lave 
shelterne til rimelig betaling. Eva havde 
erhvervet en fuglekasse (100 kr.) og en 
trækasse med ”brændt træ” (65 kr.) . 

Fine sager – det var en velment rekla-
me for produktionsskolen. 
 

Det er meningen der skal sættes shel-
tere op ved Østerpol, hvortil der tænkes 
at være adgang til for brug af toilettet. 
Der bliver et nøglesystem. Planen er 
opsætning engang i maj. 

Annette Kingombe oplyste, at Christina 
har søgt midlerne via Friluftrådet og få-
et penge til sheltere, borde og bænke 
m.m. 
Dirigenten kunne oplyse, at vi har fået 
byggetilladelse, men afventer lige en 
godkendelse fra vandværket m.h.t. pla-
ceringen. Han brugte også lejligheden 
til at rose Produktionsskolen, - hvor Eva 
var den første der fik købt noget og 
brugt nogle penge. 

Henning spurgte om vedligeholdelse og 
oprydning omkring shelterne. 
 

Eva kunne oplyse, at det også var nog-
le af vores bekymringer, men håbede 
på, at vi kunne stole på brugernes hen-
syn. Erfaringerne må vise det. 
 

Det er lokalrådet der har rådighed over 
Østerpol og området, og er villig til et 1 
årig forsøg. Hvis det viser sig, at der er 
ballade, hærværk m.m. i større skala, 
stopper det med sheltere. 
 

Dirigenten skønnede det var slut med 
indlæggene, og sagde herefter tak for 
god ro og orden, og gav ordet til for-
kvinden, som også sagde tak og glæ-
dede sig over hvor let og ubesværet en 
generalforsamling kan gå (43 min.), og 
hvor der også er plads til lidt sjov. Ke-
deligt er det ikke. 
 
Og så blev der hygget, snakket, spis og 
drukket, og som altid er det (heldigvis) 
uden for referat. Eva og Annette havde 
sikret noget lækkert spiseligt, - bl.a. 
masser af lune frikadeller med rødkål. 
Ren råhygge som vanligt. 


