HUSK LIGE!










Fr 17. JAN
On 05. FEB
Ti 11. FEB
Ti 10. MAR
Sø 23. MAR
Lø 21. MAR
Ma 23. MAR
Ti 24. MAR
Ti 14. APR

Borre og Omegns Borgerforening

1830 Spiseaften i Forsamlingshuset
1830 Spiseaften i Forsamlingshuset.
1830 Forsamlingshusets banko
1830 Forsamlingshusets banko
1300 Fastelavn i Forsamlingshuset
1830 Spiseaften i Forsamlingshuset
1800 Forsamlingshusets generalforsamling
1800 Borgerforeningens Generalforsamling
1830 Forsamlingshusets banko
Med forbehold for fejl og ændringer.

DET GODE LIV PÅ MØN
Hver dag, hele året, hele livet.
BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.:
Forkvinde Eva Toftebjerg Nielsen
55 81 23 36 eva.toftebjerg.nielsen@gmail.com
Næstfork. Annette Kingombe
20 42 93 49 - annette.kingombe@gmail.com
Sekretær
Johnny Holst
22 17 70 89 - j.holst@c.dk
Kasserer
Ernst Olsen
24 45 07 69 - ernstolsen37@gmail.com
B-medlem Christina Christensen
50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com
B-medlem Berit Kristensen
40 37 00 12 - allan-berit@outlook.dk
B-medlem Rita Byager
55 81 21 84 - byagerrita@gmail.com
Suppleant
Suppleant

Helle Beisheim
Ea Trane

20 99 45 90 - hellebeisheim@gmail.com
21 62 12 97 - ea.trane@gmail.com

Revisor
Revisor

Erling Hemmingsen
Per Lundsager

25 85 13 56 - e.hemmingsen01@gmail.com
21 62 12 96 - per.lundsager@me.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

Stedet hvor vi handler og mødes

Borre Nyt
”Særnummer”

Ansvar: Johnny Holst,
sekretær/redaktør.
INDHOLD:

Godt Nytår fra Forkvinden

Kontingent

Fælles spiseaftener

Indkaldelse til Generalforsamling

Vil du have indflydelse

Husk lige

Bestyrelsen med flere

Internetsider
GODT NYTÅR
Endnu et år er forsvundet, og vi tager
fat på et nyt, fulde af optimisme og glæde over de mange medlemmer i Borre
og Omegns Borgerforening. I daglig tale blot BOB for at gøre det nemt.
Det er stadig således, at nogen tror at
foreningen kun er for beboer i Borre,
men det er langt fra tilfældet. Vi har
medlemmer over alt på Møn, og nogle
rundt om på Sjælland og øerne omkring
os, og der er altid plads til flere.
Det mest samlende i Borgerforeningen
har i mere end 10 år været spiseaftnerne, - stedet hvor mennesker mødes,
og nye medlemmer bliver integreret på
en fin måde.
Der er næppe en bedre måde at samles på, end over et godt måltid mad i
godt selskab. Det er meget nemmere at

snakke med naboen om en hund der larmer, beskæringen af et træ, eller meget
andet, når man har siddet sammen og
spist forinden.
En forening duer ikke uden en bestyrelse. Foreningen har en bestyrelse som
har ydet et fantastisk arbejde. Tak til hele
bestyrelsen, som gør det næsten for let
at være forkvinde.
Arbejdsgrupper har sørget for at Borre i
sommertiden ser fin ud, og til jul pyntes
op med hjerter og lys.
Vi har mange at takke for opbakning til
vores arbejde. Brugsen, Forsamlingshuset, Kirken, Østerpol og Lokalrådet, og
ikke mindst medlemmerne.
Men hvordan skal foreningen i fremtiden
se ud? Vi efterlyser nye ideer til hvad vi
kan gøre - både bedre, anderledes og
nyt.
Borre og Omegns Borgerforening har generalforsamling den 24. marts, og bemærk tidspunktet er kl. 1800.
Kom med gode ideer til hvordan vi kan
gøre Østmøn til et endnu bedre sted at
bo.
Det gode liv på Møn leves her, hver dag,
hele året, hele livet.

Godt nytår til alle.
Eva

KONTINGENT
Vedhæftet dette ”særnummer” er et Girokort til betaling af det årlige kontingent,
som stadig kun er 100 kr.
Det vil være en stor hjælp, hvis du snarest betaler og bruger girokortet. Vi ved
godt, at der er mangt og meget i starten
af det nye år som distraherer, og så
glemmer man let at få betalt til BOB. Så
nu du alligevel sidder med det i hånden,
så skynd dig at få det overstået.
Har du ikke webb-bank, så kontakt kassereren for anden måde at betale på. Det
kan f.eks. være kontant eller Mobilepay.
Kontingentet dækker administrationen af
BOB, udgifter til Forskønnelsesudvalget,
som lægger blomsterløg hvert år, Sankt
Hans, grill aftener, julepyntning og evt.
underskud ved spiseaftenerne.
Endvidere har BOB givet Forsamlingshuset nye gryder i gave i anledning af deres
125 års jubilæum. Noget vi i høj grad
selv har glæde af.
Tidligere dækkede det også udgivelsen
af Borre Nyt, men det udgik i januar
2019. Det kan sagtens genopstå, hvis
der er et medlem, som har lyst til at være
redaktør.

FÆLLES SPISEAFTENER
Der er ingen tvivl om, at vores eksistensgrundlag i høj grad hviler på de
fælles spiseaftener i Borre Forsamlingshus. De er en ubetinget succes.
Vi planlægger 7 spiseaftener i løbet af
efteråret og vinteren, og tilstræber at
sprede spiseaftenerne ud over hele
ugen, så det ikke er samme ugedag
hver gang.
De gennemføres takket være en række
frivillige ”kokkehold”. Stor tak til alle
dem der gennem årene har brugt en
hel dag for at tilberede et herligt måltid
til os andre. Bestyrelsens medlemmer
har næsten hvert år stået for 3 spiseaftener i hver sæson, men hvis nogen har
lyst til at være ”kok”, så send et signal
til sekretæren.
Det har været meget varierede menuer
vi har fået. Kun Mortensaften og spisningen i marts har en fast menu.
Vi har et flot deltagerantal. Gennemsnittet for deltagere i 2019 er 72. Ikke
ringe faktisk.
Normalprisen er 75 kr. Kun til Mortens
aften er prisen hævet til 90 kr. Vi kan
ikke gøre det billigere, da vi hver gang

Der indkaldes til generalforsamling i
Borre Forsamlingshus
Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 1800.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde
senest tirsdag den 10. marts 2020.
Forkvinde: Eva Toftebjerg Nielsen
Toftevænget 1, 4791 Borre
E-mail: eva.toftebjerg.nielsen@gmail.com
Efter generalforsamlingen byder
foreningen på et lettere traktement,
hvorfor tilmelding ønskes til sekretæren:
Johnny Holst
Tlf./SMS 22 17 70 89 eller e-mail j.holst@c.dk

Bestyrelsen har drøftet flere arrangementer, hvor tilskud fra BOB er nødvendigt.
F.eks. havde vi planlagt en bustur til Frilandsmuseet til en meget favorabel pris,
men det havde desværre ikke tilslutning
nok (9 - hvoraf de 6 var fra bestyrelsen).

Vil du have indflydelse?
Bestyrelsen har et sjældent fint samarbejde og godt socialt klima, hvorfor vi
sidder i mange år, og bare kører ”der ud af” på rutinen.

Det skal ikke tage modet fra os, og vi har
pænt god økonomi, så hvis du har en ide
til en udflugt, foredrag, musikarrangement eller andet, så hold dig ikke tilbage!
Vi er ikke bange for arrangementer der
ikke kan dækkes af en rimelig deltagerbetaling, - BOB dækker underskuddet!

Borre og Omegns Borgerforening.

Alligevel er vi åbne for at vige pladsen for nye kræfter, som kan bidrage med
udvikling af foreningen, - herunder bladets fremtid.
betaler 2.400 kr. for leje af Forsamlingshuset.
En typisk stemning på et kokkekold, nok at lave, men også tid til hygge!

Hold dig ikke tilbage, men giv et signal til forkvinden eller sekretæren. Du vil
hurtigt finde ud af, hvorfor vi har det så fint sammen.

