Borre og omegns Borgerforening.
♦

♦

Generalforsamling 21. februar 2013.
Fordamen, Eva Toftebjerg, bød kl. 1902 velkommen til 34 tilmeldte og et par ikke tilmeldte deltagere til årets store
begivenhed i Borgerforeningen. Det var de brave medlemmer, som havde fravalgt ”Bonderøven, aftenshowet,
Mormors vilde ungdom” og andre væsentlige programmer i ”husalteret”.
Fordamen læste kort dagsordenen, som 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 fordamen Torben Nielsen som dirigent, - og så var der meget stille….indtil
sekretøren fik sat lidt applaus i gang.
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere Generalforsamlingen lovligt indvarslet med annonce i Ugeavisen
i uge 4.
Johnny Holst (sekretøren) fik opgaven som referent - uden kampvalg!
Dirigenten nævnte, at vi også skulle have valgt to stemmetællere. Lone Jensen og Inge – Lise meldte sig frivilligt,
og så fik de opgaven. Der blev nu ikke brug for deres indsats i den relation.
Efter således at have gennemført de indledende ”rituelle dansetrin”, kunne dirigenten give ordet til fordamen for
aflæggelse af bestyrelsens beretning.
2. Bestyrelsens beretning ved fordamen, Eva Toftebjerg Nielsen.
MØDER:
Selv om bestyrelsen kun har holdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb, har der som vanligt været masser af
kommunikation på kryds og tværs ved hjælp af telefoner, mail, når vi mødtes til diverse arrangementer m.m.
DRØFTELSER:
Bestyrelsen har igen drøftet mangt og meget. I overskrifter kan nævnes:













Hvilke arrangementer der skulle gennemføres
Borre Nyt
112 hjælpere
Hjertestarter
Cykelstier
Havedage
Sankt Hans
Ordensregler ved fælles spisningen
Medlemsstatus
Økonomi
Spiseaftener
Julepyntning
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Juletræsfest
Skulpturhaven
Sodavandsdiskotek
Gamle bygninger
Kontakter til forskellige udvalg, kommune m.m.
Forskønnelsesudvalget.
Foreningens hjemmeside på Internettet
Grøn udviklingsplan fra kommunen vedr. Borre

Der har også været snakket om meget andet, men det er uden for referat!
KONTAKTER:
Bestyrelsen har fortsat mange kontakter og interesser omkring de mere eksterne forhold. Det er f.eks.:





Kontakt til kommunen
Lokalrådet
Lokale handlende – specielt Dagli’Brugsen
Møns Bank

ARRANGEMENTER:
Bestyrelsen forsøger fortsat at gennemføre forskellige arrangementer, som tilgodeser medlemmerne, og skaber
mulighed 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. Vel drøfter bestyrelsen politiske forhold, men vi har den opfattelse, at sådanne
forhold er bedst tjent med at blive behandlet og fremført via lokalrådet.
De gennemførte arrangementer er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Generalforsamling
Sankt Hans bål med grill, bål og familielege.
Et specielt havebesøg (ingen havedage, men ”Haverne i Ålebæk”).
6 gange fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der har været god tilslutning.
Tøndeslagning i forbindelse med spisningen 10. februar
Juleudsmykning med efterfølgende spisning for de aktivt deltagende.
Fakkeltog med fælles sang i kirken og efterfølgende gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset.
Juletræsfesten den 28. december.
Discofest for de unge.

Alt i alt syntes vi der fortsat der er en passende balance mellem Borgerforeningens arrangementer og andre tilbud
på Møn.
IDEER TIL ARRANGEMENTER:
Bestyrelsen drøfter jævnligt muligheden for andre typer arrangementer, som I har hørt om ved tidligere
generalforsamlinger, og vi modtager gerne ideer fra medlemmerne. Vi vil gerne have andre inddraget i
gennemførelse af aktiviteter og arrangementer, så hvis der er medlemmer i borgerforeningen, som har lyst til at stå
for et arrangement, så skal man ikke holde sig tilbage.
BORRE NYT:
Som nævnt sidste år, blev sekretæren også redaktør for Borre Nyt fra og med april nummeret 2011, og sidder
stadig i stolen.
Sekretøren, som nu er titlen, skrev i sidste nummer: Kære medlemmer i Borgerforeningen, hvis i ikke snart finder
en anden redaktør, vil I fortsat blive ”bombarderet” med noget/lidt af al den kultur der findes på Møn, Bogø m.m.
Det kan være forsamlingen har kommentarer efter beretningen, men sekretøren modtager gerne indlæg fra
medlemmerne til bladet.
INTERNETTET:
Vores webmaster, Annette Guldberg, har vedligeholdt vores hjemmeside på Internettet på eksemplarisk vis i årets
løb. Det er vi meget taknemmelige for. Når sekretøren sender nyheder, indkaldelser, Borre Nyt m.m. til Annette, er
de lagt på hjemmesiden få dage efter, hvilket er usædvanligt hurtigt. Hvis der er noget der smutter, er det fordi
sekretøren lidt sent kommer i tanke om at orientere Annette.
I skulle prøve at gå ind og se på siderne, - de er et besøg værd.
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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, ved GF i 2012 var vi 197 medlemmer og i dag er vi 194 medlemmer, og 3 er
på vej. Det er ret tilfredsstillende i krisetider.
Hver gang vi konstaterer nye tilflyttere, kontaktes de af sekretøren.
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.
En rigtig god ide kom fra et nyere medlem, Carsten Hansen i Magleby, som forærede sin nabo et medlemskab i
Borgerforeningen og 3 gange spisning! Den idé må gerne efterlignes.
FORSAMLINGSHUSET:
Borgerforeningen har fortsat et rimelig godt samarbejde med forsamlingshuset, - og det er jo specielt Birgit Madsen
der yder en stor indsats til gavn for Borgerforeningen.
Som nævnt ved sidste generalforsamling, lejer vi nu Forsamlingshuset til de forskellige arrangementer. Når
spisesæsonen er afsluttet vil vi gøre regnskabet op for at se, om der er balance i regnskabet. Bestyrelsen vil gøre
sig store anstrengelser for, at vi fortsat kan gennemføre spiseaftener. Rent faktisk har vi fået flere medlemmer
p.g.a. prisforskellen for medlemmer og ikke medlemmer, - det positive skal jo med.
Ved spisningen i januar var der desværre ikke særlig varmt, - nærmest koldt – i salen. Det gjorde vi naturligvis
forsamlingshuset opmærksom på, og satser på en prisreduktion af samme grund. Det er dog ikke den måde, at vi
vil have rabat på.
GRUPPER:
På tidligere GF har vi oprettet forskellige grupper, men rent faktisk fungerer kun 2.
Forskønnelse:
Gruppen tæller i dag 8 medlemmer med Keld Nielsen som ”ankermand”, og er ret aktive.
Juleudsmykning.
Her er der 6 medlemmer + en del ”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.
Grupperne er meget åbne for nye medlemmer, og vi opretter gerne andre grupper, hvis der er ideer og aktive
medlemmer til det.
SKULPTURHAVEN I BORRE
Bestyrelsen har flere gange drøftet ideen om en ”skulpturpark” på den gamle snedkergrund, uden at der er kommet
noget konkret ud af det.
Gurli Gottlieb udviste i foråret et prisværdigt initiativ og stor indsats for at få en ”skulpturhave” etableret – og
hendes indsats har båret frugt til stor glæde for os alle.
Takket være Gurli’s indsats har Møns Banks Jubilæumsfond ydet et legat på 15.000 kr. til stedsegrøn beplantning,
buske og flisefundamenter, hvor 2 lokale kunstnere har opstillet nogle af deres kreative og fantasifulde skulpturer.
Skulpturerne er lavet af Gurli Gottlieb og Jørgen Bundgaard Toft. Mange tak.
GRØN UDVIKLINGSPLAN.
Jan Schlegel gjorde bestyrelsen opmærksom på kommunens grønne udviklingsplan i efteråret. I den anledning var
der en del mail – aktivitet i bestyrelsen, som endte med et notat fra fordamen til kommunen ang. forhold i Borre.
Primært vedr. legepladsen og de tomme grunde.
Vi fik nok ikke drøftet det grundigt igennem, men så langt er vi altså i dag.
AFSLUTNING:
Til slut vil jeg nævne det gode samarbejde der er i bestyrelsen. Det er altid en fornøjelse at mødes, og stemningen
er altid god, selv om vi ikke er enige om alt. Her er det værd at huske sekretørens leveregler ved diskussioner:
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1. Hver gang vi er uenige, er der mulighed for udvikling.
2. Hvis to ALTID er enige, er den ene idiot.
3. Man må ikke forveksle uenighed med fjendskab.
Det var bestyrelsens beretning og hermed ordet til dirigenten
Der var spontan applaus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Dirigenten takkede for beretningen og efterlyste bemærkninger.
Erik Hansen ville gerne høre om Møn Nu i relation til Borgerforeningen. Sekretøren kunne oplyse, at foreningen
som sådan ikke havde kontakt med Møn Nu. Søren Kraneled deltog på sidste GF for at fortælle om Møn Nu,
hvorefter det er op til den enkelte at melde sig ind i foreningen og deltage i de forskellige aktiviteter. Der er flere
forskellige grupper, - f.eks. Turistgruppen og Marketingsgruppen. Kontingentet er 100 kr. årligt. Se mere på
www.møn.nu
Dirigenten kunne tilføje, at lokalrådet er i kontakt med Møn Nu.
Anette Kingombe nævnte de ledige grunde i relation til Grøn Plan. Hun kunne godt tænke sig, at grundene fik lov at
stå som åbne pladser, hvor der voksede mere eller mindre vilde planter, og opfordrede bestyrelsen til at tale med
Vordingborg kommune herom. Der kom lidt løs snak om at slå med le, men bestyrelsen har taget det til
efterretning.
Fordamen er opmærksom på det, og nævnte om nogle foreninger der havde fået lavet solcelleanlæg på tomme
grunde. Bestyrelsen har løst drøftet muligheden for en ”Energidag”, hvor vi kunne høre mere herom fra fagfolk. Det
kunne handle om solenergi, husstandsmøller m.m.
Hans Sattrup kom med nogle informationer om ”husstandsvindmøller” som ikke sådan lige var tilladt. Ideen med en
energidag er god.
Dirigenten pressede voldsomt for flere indlæg, men der var venlig tavshed.
Herefter kunne dirigenten give ordet til kassereren
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 revisorerne og bestyrelsen.
Kim fremlagde også et budget (selv om det ikke kræves) – som er en prognose for kommende udgifter. Han
kommenterede også nogle af nøgletallene.
Dirigenten efterlyste bemærkninger til regnskabet.
Niels Aage ville gerne have forklaret indkøb til baren. Kassereren forklarede sammenhængen mellem indkøb til
baren og salg ved spisningen. Det forsøges at gøres mere tydeligt næste år, idet vi har et lager, som ikke klart
fremgår af regnskabet.
Han ville også høre om manglende underskrift på det omdelte regnskab. Hertil kunne kassereren berolige med, at
der var underskrifter på originalregnskabet, som arkiveres hos sekretøren.
Herefter var der ikke flere spørgsmål, og regnskabet godkendt enstemmigt – faktisk med applaus.
4. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. – som vi har haft siden Borgerforeningen startede!
Enstemmigt vedtaget.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
Bestyrelsen:
På valg var
Eva Toftebjerg Nielsen – genvalgt som formand med akklamation, selv om dirigenten forsøgte at få andre navne
uden held.
Birgit Madsen, Johnny Holst og Keld Nielsen var ligeledes på valg, og selv om dirigenten pligtskyldigt efterlyste
andre kandidater, blev alle genvalgt med applaus (en ad gangen ordentligvis).
Suppleanter:
På valg var:
Ib Petersen – og også han blev genvalgt med akklamation.
Revisorer:
Bjarno Reib var på valg, og hele processen gentog sig – altså genvalgt.
7. Eventuelt
Dirigenten efterlyste bemærkninger m.m. under punktet, men sagde heldigvis, at vi ikke kunne vedtage noget.
Hans Sattrup talte om solceller og herunder at der er nye regler for tilskud til selskaber. Vi skal sikre, at dem der
kommer og fortæller om energi er kompetente. Han syntes også det vil være en god ide at slå med le på
grundene, fordi det er en god ide at lade naturen herske dér.
Sekretøren kunne oplyse, at det ville være hurtigere, nemmere og mere effektivt med en buskrydder.
Bjarno ville gerne lære at slå med le. Kan man lave er kursus i at slå med le?
Eva fortalte om et besøg på en gravhøj på Vestmøn, hvor der blev slået med le – en meget kort en, som Eva
syntes var let at bruge (job til fordamen?).
Annette Kingombe havde været ude ved Jydelejet og lært at slå le, hvor en naturvejleder fra kommunen lærte dem
hvordan. Hun mente, at det sagtens kunne lade sig gøre, at få en fra kommunen til at lære os hvordan.
Dirigenten kommenterede det kort, og kunne konkludere, at der var lidt for bestyrelsen at pusle med.
Dirigenten forsøgte igen venligt at lokke nogle frem med indlæg, men ingen ”gik i fælden”, - der var dyb tavshed.
Det tog dirigenten klogelig som udtryk for, at alle havde fået sagt det de ville, hvorefter han gav orden til fordamen.
Fordamen sluttede med at takke for valget og bød på lidt at spise – hvorefter hun og dirigenten smuttede (de havde
lovet sig væk til atter en generalforsamling i aften).
Borre forsamlingshus torsdag den 21. februar 2013 kl. 1945.

Johnny Holst
Referent

Torben Nielsen
Dirigent

Herefter var der lækker skinke og kartoffelsalat, som Birgit Madsen havde sørget for. Kim delte øl og vand ud, og
så var der også hjemmebagt kage (Eva og Christinas) til kaffen. Under spisningen var der ingen opfordringer til
indlæg, - de kom bare sådan helt af sig selv i uhæmmede mængder. Det er traditionelt uden for referat! God
tradition!
Bestyrelsens konstituering 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
Ib Petersen

Suppleant
Suppleant

Uffe Jørgensen
Bjarno Reib

Revisor
Revisor
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