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Borre og omegns Borgerforening. 
 

Generalforsamling 28. februar 2012. 

 
 

Fordamen, Eva Toftebjerg, bød kl. 1905 velkommen til os alle sammen (28!). Eva havde besluttet at vi skulle være 
kulturelle og indlede med en sang (Nu er dagen fuld af sang). Der skulle et par vers til at varme op, men det gik da. 
Fordamen erklærede sig også tilfreds med vejret. Hun henviste til dagsordenen, der var som altid:  
 
 

Dagsordenen ifølge vedtægterne var: 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

 
2.  Bestyrelsens beretning. 

 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 

 
4. Indkomne forslag. 

 
5. Fastsættelse af næste års kontingent. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og  revisorer. 

 
7. Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
På bestyrelsens vegne foreslog formanden Torben Nielsen som dirigent, - og så var han valgt..  
  
Johnny Holst (sekretæren) blev valgt som referent (valgt er måske så meget sagt, men sådan blev det). 
 
Dirigenten foreslog valg af stemmetællere – Berit Kristensen og Inger Lise Olsen. 
 
Dirigenten kunne konstatere Generalforsamlingen lovligt indvarslet med annonce i Ugeavisen i uge 4. 
 
Efter således at have gennemført de indledende rituelle dansetrin, kunne dirigenten give ordet til formanden for 
aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Eva Toftebjerg Nielsen. 
 
MØDER: 
Der har i valgåret været afholdt 4 bestyrelsesmøder, samt et særligt møde med repræsentanter fra 
Forsamlingshusets bestyrelse, og endelig en masse kommunikation via mail og telefoner 
 
DRØFTELSER: 
Bestyrelsen har drøftet mangt og meget. I overskrifter kan nævnes: 
 

 Foreningens 10 års jubilæum 

 Hvilke arrangementer der skulle gennemføres 

 Vanding af blomsterkummer ved kirken 

 Borre Nyt 

 Sodavandsdiskotek 

 Havedage 

 Sankt Hans 

 Medlemsstatus 

 Økonomi 

 Spiseaftener 

 Julen 

 Gamle bygninger 

 Kontakter til forskellige udvalg, kommune m.m. 

 Forskønnelsesudvalget, som gør et stort arbejde. 

 Snedkergrunden  
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 Dødsfald 

 Foreningens hjemmeside på Internettet 
 
Nogle af forholdene vender jeg tilbage til om lidt. 
 
KONTAKTER: 
Bestyrelsen har mange kontakter og interesser omkring de mere eksterne forhold. Det er f.eks.: 
 

 Kontakt til kommunen 

 Lokalrådet 

 Lokale handlende 

 Møns Bank 
 
ARRANGEMENTER: 
Det har fortsat ligget bestyrelsen på sinde at gennemføre forskellige arrangementer, som tilgodeser medlemmerne, 
og skabte muligheder for gode sociale kontakter til hinanden. Vi kan og vil ikke konkurrere med aftenskolerne og 
andre om koncerter eller spændende foredrag, men derfor kan det godt være, at vi en gang arrangerer noget om 
foredrag eller musik eller noget helt andet.  De gennemførte arrangementer er: 
 

1. Generalforsamling 
2. 10 års jubilæet, som vi syntes var en stor succes 
3. Sankt Hans bål med grill, bål og familielege. 
4. 4 gange havebesøg 
5. Sodavandsdiskotek for de unge 
6. 6 gange fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der har været rigtig god tilslutning. 
7. Juleudsmykning med efterfølgende spisning for de aktivt deltagende. 
8. Fakkeltog med fælles sang i kirken og efterfølgende gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. 
9. Juletræsfesten den 28. december. 

 
 
Alt i alt syntes vi selv at have en passende balance mellem Borgerforeningens arrangementer og andre tilbud på 
Møn.  
 
 
IDEER TIL ARRANGEMENTER: 
Bestyrelsen drøfter til stadighed mulige arrangementer. Nogle af de ting vi fortsat mener relevante, og som I har 
hørt om flere gange, er: 
 

 Børnebazar 

 Bytte planter dag  

 Finde medlemmer der kan noget specielt, og lade dem fortælle, vise m.m. 

 Syltemarked 

 Håndværkerdag – hvem kan hvad, hvordan, fif m.m. 

 At holde høns, grise, får, eller…. 

 Fiskedag – hvordan, hvor og så gøre det. 

 Besøgsvenner – har hørt der er mange enlige 

 Skovtur til Jydelejet 
 
Vi modtager gerne ideer fra medlemmerne, og hvis der er medlemmer i borgerforeningen, som har lyst til at stå for 
et arrangement, - af de nævnte eller andre, så hører bestyrelsen gerne herom. 
 
BORRE NYT: 
Borre Nyt fik ny redaktør fra og med april nummeret 2011 og vovede sig ud i nyt LOGO, Lay out og sågar 
selvafhentning i Dagli’Brugsen. Sekretøren, som han kaldes, når man både er sekretær og redaktør, sender dog 
fortsat efter en lille postliste, og kører ”Stegeturen” med 16 numre. Det er bl.a. til BRIX, Møns bank, Biblioteket og 
Kraneled. Der har foreløbig kun været positive tilkendegivelser om bladet, og sekretøren har ikke modtaget trusler 
eller blevet chikaneret på nogen måde – endnu. Det kan være forsamlingen har kommentarer efter beretningen. 
 
Oktobernummeret var bladets 10 års jubilæumsnummer, som også blev vel modtaget. 
 
Vi modtager gerne indlæg fra medlemmerne til bladet. 
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INTERNETTET: 
Vi havde et akut behov for hjælp til at redigere og passe vores hjemmeside på Internettet, og i forbindelse med 
afviklingen af vores 10 års jubilæum sad sekretøren til bords med bl.a. Annette Guldberg, som spontant tilbød at 
modernisere hjemmesiden og holde den ved lige. Haps – så var hun fanget. Og hvilken fangst – Annette har lavet 
en meget smuk og brugervenlig hjemmeside, som erstattede den gamle side den 10. juli, og hun har vedligeholdt 
den eksemplarisk i årets løb. Det er vi meget taknemmelige for. 
 
DØDSFALD: 
Vores revisor gennem mange år, Bent Petersen, Sønderbyvej 18, døde i sommeren 2011. Borgerforeningen 
sendte en bårebuket og markerede det i bladet.  
Vi er udmærket klar over, at det er en balancekunst m.h.t. særlige dage: fødselsdage, jubilæer, dødsfald m.m. 
Hvornår skal Borgerforeningen markere det, hvornår ikke. Her valgte vi det p.g.a. Bent’s mange år som revisor for 
Borgerforeningen. 
 
MEDLEMMER: 
Vi arbejdet naturligvis hele tiden på at får flere medlemmer i borgerforeningen. Det har betydning for både økonomi 
og indflydelse, hvis vi er mange medlemmer. Ved GF 2008 var der 137 medlemmer, ved GF i 2009 var der 165, 
ved GF i 2010 der 180 medlemmer og i dag er vi 197 medlemmer. Det er ret tilfredsstillende. 
 
Strategien er fortsat, at hvis vi gennemfører nogle gode arrangementer, vil det tiltrække flere medlemmer. Den 
bedste måde er dog, at nuværende medlemmer motiverer naboer, venner og bekendte til at være med, og hermed 
til at udvikle borgerforeningen til en endnu bedre forening. 
 
FORSAMLINGSHUSET: 
Borgerforeningen har et godt samarbejde med forsamlingshuset, - og det er jo specielt Birgit Madsen der yder en 
stor indsats til gavn for Borgerforeningen. 
Da vi i januar 2008 gennemførte den første fælles spisning i forsamlingshuset, var det brunkål til 45 kr. kuverten. 
Vinteren 2008 – 2009 kom der for alvor gang i fælles spisningen, hvor forsamlingshusets indtægt bestod i 
overskuddet for salg af drikkevarer. 
Fra Oktober 2009 måtte Forsamlingshuset erkende, at udgifterne til bl.a. varme var steget drastisk, og aftalen blev 
herefter, at vi betalte 10 kr. til forsamlingshuset pr. deltager og fortsat fik forsamlingshuset overskuddet af 
drikkevarerne. 
I efteråret 2011 blev bestyrelsen præsenteret for en ny pris på 1750 kr. for lån ved spiseaftnerne, og bad derfor om 
et møde med bestyrelsen for forsamlingshuset. 
 
Den 28. november 2011 havde vi møde med Lotte Vinge (formand) og Palle Madsen (kasserer), hvor prisen på 
1.750 blev præsenteret som et oplæg til drøftelse. 
 
Vi drøftede brugen, prisen, omkostninger m.m. Vi manglede nogle konkrete tal for at fastlægge en rimelig pris.  
 
Konklusionen blev derfor: 
Forsamlingshuset skal ikke have tab på udlån af huset til Borgerforeningen, og skal have mulighed for fortsat at 
være et egnet sted til forsamlinger m.m.  
Borgerforeningen skal finde et prisleje som gør, at det fortsat er muligt at gennemføre spiseaftener til en pris der 
tilgodeser så mange som muligt i Borre og omegn. 
 
Lotte og Palle vil undersøge de faktiske omkostninger nærmere. 
Eva og Johnny vil drøfte forholdet med bestyrelsen i Borgerforeningen. 
 
Vi aftalte at mødes igen i starten af januar.  
 
Der blev desværre ikke afholdt noget nyt møde, men derimod fremsendt ”Nye regler for brugen af 
Forsamlingshuset”, hvoraf det fremgår, at vi skal betale 2.000 kr. for lån af forsamlingshuset pr. spiseaften. 
 
Det kan ikke afvises, at det er en rimelig pris, men vi ville nu gerne have haft et møde med bestyrelsen som aftalt, 
hvilket vi nu arbejdet på. Hvis vi skal betale 2.000 kr. pr. gang, kan det blive meget svært at få det til at hænge blot 
nogenlunde sammen økonomisk, men vi skal nok finde en løsning. 
 
GRUPPER: 
På tidligere GF har vi oprettet forskellige grupper, hvor der fortsat er mulighed for at tilmelde sig. 
 
Aktivitetsgruppen:  
Der er ikke rigtig tilslutning, men vi ser gerne, at nogle melder sig. Måske ikke i gruppen, men har nogle en ide til et 
eller flere arrangementer som de vil stå for, så hører bestyrelsen gerne herom som før nævnt. 
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Forskønnelse: 
Gruppen tæller i dag 8 medlemmer med Keld Nielsen som ”ankermand”, og er ret aktive.  
 
Juleudsmykning. 
Her er der 6 medlemmer + nogle ”free lancer”, og vi må konstatere, at der rent faktisk blev pyntet mere op end 
nogensinde i Borre og Ålebæk. Birgit Madsen er formand for udvalget. 
 
Historiegruppen: 
Vi plejer at nævne den, men den står kun på papiret som et ønske. For tiden er der ingen medlemmer i gruppen. 
 
Alle grupper er åbne for tilgang, hold jer ikke tilbage. Vi modtager også gerne forslag til nye grupper. 
 
KANERNE. 
Hans Rasmussen var så venlig at restaurere kanen ved siloerne forrige år, og igen i vinter har han gjort et stort 
arbejde med at renovere kanen fra kirkepladsen. Det siger vi mange tak for. 
 
AFSLUTNING: 
Formanden sluttede med at takke alle der gør en indsats, og alle samarbejdspartnere m.fl., og dem der hjalp ved 
spiseaftner m.m. Herefter fik Ingerlise Olsen fra forskønnelsesudvalget ordet. 
 
Hun opfordrede til at man kom og deltog i forskønnelsen af Borre og omegn - det drejer som om max. 8 gange á 2 
timer. Hun efterlyste også ideer til andre former for forskønnelse end blot at plante og luge. Man starter sæsonen 
med en god frokost – i år hos Brita Riise. Ingerlise fik også lige nævnt, at EVA – med rumpen i vejret havde plantet 
løg i skrænten, som til foråret skulle danne: ”Velkommen til Borre”. Det medførte klapsalver. 
 
Det var bestyrelsens beretning og hermed ordet til dirigenten. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigenten takkede for beretningen og efterlyste bemærkninger. 
 
Lone Hammer var lidt chokeret over, at prisen for lån af forsamlingshuset var så høj, og frygtede at det ville blive 
for dyrt frem over. 
Kim kunne oplyse, at den tidligere pålagte 10’er + salget af drikkevarer fremover går til Borgerforeningen. Trods 
prisen havde vi overskud ved sidste fælles spisning. Sekretæren oplyste, at vi var indstillet på at det løber rundt, og 
at evt. underskud ikke ville blive et problem. 
Lone foreslog man kunne lave lotteri eller andet, som kunne give lidt indtægt. 
Kassereren og sekretæren fastslog, at vi fortsat ville afholde fælles spisning til en fornuftig pris, - bl.a. fordi vi havde 
en sund økonomi i foreningen. 
 
Dirigenten fortsatte med at efterlyse indlæg. 
 
Lone Hammer takkede bestyrelsen for indsatsen, og var klar over, at bestyrelsen lavede et stort stykke arbejde. 
 
Dirigenten kunne herefter meddele, at vi tog beretningen til efterretningen. 
 
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
Kassereren, Kim Errebo, gennemgik regnskabets hovedtal, og kunne i øvrigt henvise til det omdelte trykte 
regnskab. 
 
Regnskabet er godkendt af revisoren og bestyrelsen. 
 
Kim fremlagde også et budget – som fortsat er en prognose for kommende udgifter. Han kommenterede også 
nogle af nøgletallene. 
 
Dirigenten efterlyste bemærkninger til regnskabet. 
 
Formanden nævnte, at vi havde så god og solid økonomi, at vi fortsat ville kunne gennemføre fælles spisninger, 
uden at gå fallit. 
 
Dirigenten efterlyste igen bemærkninger og efterlyste godkendelse af regnskabet. Ingen markeringer imod 
regnskabet, hvorfor dirigenten erklærede det for godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
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5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Formanden kunne oplyse, at vi ikke havde planer om at sætte kontingentet op.  
 
Ud fra disse tanker, foreslås samme kontingent igen i år, som alle foregående år, på kun 100 kr. 
 
Ingen stemte imod forslaget – vedtaget enstemmigt. 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. 
Bestyrelsen: 
 
På valg var 
Lone Jensen  – modtog ikke genvalg. 
Fritze Hvidt Røder  – modtog ikke genvalg. 
Christina Christensen - modtog genvalg med akklamation. 
Kim Errebo  -modtog valg til bestyrelsen med akklamation. 
 
Som nyt medlem foreslog bestyrelsen Jan Schlegel, Nørrebyvej 8 – valgt med akklamation. 
 
Suppleanter: 
 
På valg var: 
Berit Kristensen - modtog genvalg med akklamation 
 
Som ny suppleant foreslog bestyrelsen Ib Petersen, Liselundvej  20 – valgt med akklamation. 
 
Revisorer: 
 
Vi har mistet Bent Petersen som revisor 
Verner Petersen var på valg, men ønskede ikke genvalg. 
 
Som nye revisorer foreslog bestyrelsen: 
 
1. For 2 år: Uffe Jørgensen – valgt med akklamation 
2. For 1 år. Bjarno Reib meldte sig – hurra – mere klapperi 
 
 
7. Eventuelt 
Formanden fik ordet, og sagde tusind tak til Lone Jensen for indsatsen med en beskeden æske chokolade. Til 
gengæld klappede vi for Lone. Fritze var ikke til stede, men stor tak til hende også. 
 
Lone Hammer efterlyste hvordan vi evt. kunne få flere med til Generalforsamlingen, da der kun var 28. 
 
Sekretæren kunne oplyse, at vi har gjort som sidste år, hvor der kom 60. Borre Nyt har hver gang haft datoen 
anført, datoen er anført på plakaten i udhængsskabet ved Brugsen, annoncering i Ugeavisen og mail til dem der 
har oplyst deres mailadresse til sekretæren. Det var svært at se, hvad der kunne gøres mere. 
 
 
Søren Kraneled fik ordet: Han indledte med at sige, at han havde benyttet infrastrukturen og taget bussen her ud, 
for at kunne komme hjem igen, hvis der var meget at drikke til maden. Han nævnte artiklerne i Ugebladet, som 
handlede om, hvad der var ved at ske på Møn. Der er lavet en ny forening af nogle driftige personer på Møn med 
det formål at udvikle Møn bedst muligt, at Møn kommer på landkortet, at få mere turisme – der skal ske noget mere 
– med andre ord: Møn Nu. Den 3. maj laver de et stort fællesmøde i den Bömiske Hal. Lige nu arbejder 
bestyrelsen i forskellige grupper med forskellige mål og opgaver, som de håber at kunne præsentere på mødet den 
3. maj.  
Hvis man søger på nettet efter Møn, får man mange forskellige informationer, men målet er, at hvis man skriver 
Møn, kommer der virkelig noget relevant og interessant frem – Møn Nu! 
Der er jo ikke nogle aktiviteter på Møn, som ikke er gode – i princippet. Borgerforeninger m.m., men tidligere kunne 
man køre gennem Borre og se, at der på en sofa sad nogle og drak Elefantbajere til mørkets frembrud. Det er 
heldigvis ikke tilfældet mere. Søren fremhævede Borre som eksempel på, hvad der kan ske af positive ting – 
specielt er tilflyttende ildsjæle medvirkende til, at Borre slet ikke er så ringe. Det er det lokale engagement der 
virkelig batter noget – sådan er det i Borre. 
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For 15 år siden var der møde i Kridthuset, hvor man bl.a. diskuterede, hvordan Møn skulle se ud. En sagde den 
gang, at han var imod at lave hastighedsbegrænsning i Borre, for jo hurtigere men kørte igennem, jo bedre. Sådan 
er det ikke mere. Vi vil gerne have nogle til at flytte her til, frem for at flytte her fra. 
Fælles fodslag er en meget væsentlig forudsætning for at det lykkes, - altså bl.a. at tale pænt om Møn alle steder. 
Vi har f.eks. haft en meget omfangsrig debat om skoler. Det kan Søren ikke kommentere så meget, men det siger 
sig selv, at det er bedst at der er en skole i nærheden, men han tror ikke det betyder alverden for evt. tilflyttere. Det 
er mere vigtigt, at de oplever Møn positivt. 
Søren har i øvrigt lavet nogle statistikker – ud fra størrelse og indbyggertal, mangler vi en repræsentant mere i 
Byrådet. Han mener også, at vedr. entusiasme, tilhørsglæde m.m., fører Møn langt foran andre i kommunen. 
Konklusionen er, at hvis vi ikke taler positivt om Møn, kommer der heller ikke nogen tilflyttere. Tænk på hvor vi er, 
hvorfor vi er her og hvor glade vi er for at være her. Lad os fremhæve det positive og nedtone det negative. 
Søren kom også ind på artikler og læserbreve, hvor han opfordrede til, at der kom nogle mere positive artikler. 
Det er faktisk målet for MØN NU – kun at kommunikere positive budskaber! 
 
Det var bare det han ville sige –  og Søren fik da applaus for indlægget. 
 
Lone Hammer – hvad er budskabet ud over at være positive? 
 
Jo, sagde Søren, der er to budskaber. At man ændrer holdning og er positiv, samt at samle alt under én vifte – 
MØN NU. Når man får den side frem, vil man også kunne læse om Borre og Borgerforeningen. 
 
Lone Hammer – jo – men hvad skal du bruge os til? 
 
Primært er indlægget for at fortælle mere om MØN NU. 
 
Søren nåede dog også at fortælle om ideen med lokale ”ambassadører”. 
 
Hans Sattrup – man må lige erindre, at de læsere der skriver kritiske breve, også tit har noget konkret at kritisere. 
Aviserne bruges som debatforum. Ideen er vel ikke at samle den debat under MØN NU. 
 
Vi drøftede lidt ideen med lokale ambassadører, som er noget konkret. 
 
Dirigenten opsummerede det positive budskab og rundede debatten af. 
 
Dirigenten efterlyste flere indlæg, og skyndte sig at konstatere, at der ikke var flere og sluttede af med at sige tak 
for god ro og orden, og gav ordet til Eva for en afsluttende bemærkning. 
 
Eva nævnte kort, hvordan vi modtager nye tilflyttere, - og så var der mad – rigeligt endda!. 
 
Borre forsamlingshus tirsdag den 28. februar 2012 kl. 2018. 
 
 
 
                                           Johnny Holst                                                Torben Nielsen 
                                              Referent                                                          Dirigent 
 
 
 
Rollefordelingen er: 
Eva Toftebjerg Nielsen Formand 
Birgit Madsen  Næstformand 
Johnny Holst  Sekretær 
Kim Errebo  Kasserer 
Christina Christensen Bestyrelsesmedlem 
Keld Nielsen  Bestyrelsesmedlem 
Jan Schlegel  Bestyrelsesmedlem 
 
Berit Kristensen Suppleant 
Ib Petersen  Suppleant 
 
Uffe Jørgensen Revisor 2 år 
Bjarno Reib  Revisor 1 år 


