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Borre og omegns Borgerforening. 
 

Generalforsamling 2. marts 2015 

 
 

Fordamen, Eva Toftebjerg, bød præcis kl. 1900 de 42 fremmødte medlemmer velkommen og sagde det var dejligt, 
at så mange ville komme. 
Eva foreslog på bestyrelsens vegne Torben Nielsen som Dirigent, - og han blev straks valgt med akklamation. 
 
Dirigenten takkede for valget og regnede med at vi fik en god og saglig generalforsamling og konstaterede straks, 
at GF var lovligt indvarslet og henviste bl.a. til Ugeavisen for Møn, som sekretøren viftede med. Ingen havde 
indvendinger mod lovligheden. Dirigenten erklærede GF lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Herefter henviste dirigenten til dagsordenen som lå på bordene: 

 
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. 
Dirigenten gav ordet til for fordamen for aflæggelse af beretning, og overså lige i skyndingen valg af referent og 
stemmetællere. Det blev behændigt udskudt til efter fordamens beretning, men sektæren var allerede i gang med 
referatet, så der manglede kun stemmetællere. 
 
2. Bestyrelsens beretning ved fordamen, Eva Toftebjerg Nielsen. 
MØDER: 
Umiddelbart efter generalforsamlingen den 24. februar 2014 konstituerede bestyrelsen sig, og siden har vi holdt 4 
bestyrelsesmøder. Det lyder ikke af så meget, men det er en meget velfungerende bestyrelse, og vi har i det 
daglige god kontakt med hinanden. Det har vist sig, at der ikke ret tit sker udskiftninger, hvilket understreger, at vi 
også har det godt sammen. 
 
På det første rigtige bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, planlægger vi stort set alle årets aktiviteter, 
fordeler opgaver m.m. Det er nok lidt 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 
tolker det således, at det er fordi men stort set er tilfredse med tilbuddene. 
 
DRØFTELSER: 
De hovedpunkter der har været drøftet i årets løb er i stikord: 
 

 Medlemsforhold 

 Økonomi 

 Borre Nyt 

 Spiseaftener 

 Aktiviteter i øvrigt 

 Hjertestarter (som vi nu har fået) 

 Hvilke arrangementer der skulle gennemføres 

 Forskønnelsesudvalget. 

 Modtagelse af nye medlemmer 

 Pjece om Borgerforeningen 

 Forsamlingshuset har vi brugt megen tid på, hvad jeg vender tilbage til. 

 Østerpol 

 Forskønnelse 
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 By – loppemarked 

 Julepyntning i Borre og Ålebæk 

 Juletræsfest 
 
Der har naturligvis 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 

 Forsamlingshuset 

 Lokale handlende – specielt Dagli’Brugsen 

 Møns Bank 

 Østerpol 

 KØST 
 
ARRANGEMENTER: 
Bestyrelsen forsøger fortsat at tilgodese medlemmerne mulighed for gode sociale kontakter til hinanden gennem 
vores arrangementer. Vi kan og vil ikke konkurrere med aftenskolerne og andre om koncerter eller spændende 
foredrag, men gør det, når der er noget helt specielt, som f.eks. Dark Sky den 17. marts kl. 1900 i 
Forsamlingshuset. 
 
De gennemførte arrangementer er: 
 

1. Generalforsamling 
2. Sankt Hans bål med grill, bål og familielege. 
3. To gange grill aften på legepladsen. 
4. Besøg på Thorsvang med spisning 
5. 6 gange fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der har været god tilslutning. 
6. Tøndeslagning i samarbejde med Kirken, Forsamlingshuset og Dagli’Brugsen var en stor succes. 
7. Juleudsmykning med efterfølgende spisning for de aktivt deltagende. 
8. Fakkeltog med fælles sang i kirken og efterfølgende gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. 
9. Årets juletræsfest blev desværre også aflyst p.g.a. næsten ingen tilslutning. Vi prøver dog igen. 

 
Alt i alt syntes vi der fortsat der er en passende balance mellem Borgerforeningens arrangementer og andre tilbud 
på Møn.  
 
IDEER TIL ARRANGEMENTER: 
Vi synes fortsat det er en god ide med havebesøg. Nogle har i forbifarten nok nævnt, at de ville lægge have til, men 
konkret henvendelse er der ikke sket. Kontakt sekretøren hvis I vil lægge have til – og I bestemmer selv datoen. 
 
Som nævnt i indledningen modtager Bestyrelsen 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: 
Vores nuværende redaktør, Johnny Holst, har skrevet bladet de sidste 4 år, og modtager gerne indlæg fra 
medlemmerne til bladet. 
 
Jobbet som redaktør kan erhverves, hvis nogen er interesseret.  
 
Det kan være forsamlingen har kommentarer til bladet efter beretningen. 
 
INTERNETTET: 
Vores webmaster, Annette Guldberg, vedligeholder fortsat vores hjemmeside på Internettet på eksemplarisk vis. 
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. 
 
MEDLEMMER: 
Vi har haft en støt tilgang af nye medlemmer siden 2008, hvor der var 137 medlemmer ved generalforsamlingen, 
medens der i dag er 210 medlemmer. Meget tilfredsstillende. 
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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.  
 
FORSAMLINGSHUSET: 
Sidste år var punktet også særskilt på dagsordenen, idet vi gennem årene havde oplevet en konstant stigning i 
lejeprisen.  
 
I efteråret meldte 6 af forsamlingshusets 7 bestyrelsesmedlemmer sig ud, og ved en ekstraordinær 
generalforsamling for Forsamlingshuset den 25. september 2014 blev der valgt en ny bestyrelse. 
 
Vi må herefter konstatere, at det gode samarbejdet med Forsamlingshusets bestyrelse er genindført! 
 
FORSKØNNELSESUDVALGET: 
Vi er meget taknemmelige for, at forskønnelsesudvalget er så aktivt, at Borre 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 deltager naturligvis i den udstrækning man kan og vil. Det skal lige nævnes, at 
gruppen altid starter med kaffe og kagesnak, og én gang årligt holder en overdådig frokost! Har man lyst til at være 
med, så kontakt Keld Nielsen. 
 
JULEUDSMYKNING. 
Her er der 6 medlemmer + nogle ”free lancer”, og vi må konstatere, at der igen i 2014 blev pyntet op 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. 
 
AFSLUTNING: 
Til slut vil jeg igen 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: 

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. 
----- 
Dirigenten takkede for en god og fyldig beretning, og så fik vi lige sat det med stemmetællere på plads, som uden 
de store problemer blev Ingelise Olsen og Jan Schlegel – næsten frivilligt. 
 
Så var vi tilbage til den gode og fyldige beretning, hvor der var mulighed for ris og ros. Dirigenten forsøgte tappert 
at få nogen til at sige noget, men det endte med applaus (forsamlingen klappede), hvorefter dirigenten kunne 
erklære beretningen for godkendt. 
 
(Jeg kunne ikke lade være med at skæve til den opstillede scene til Møn Revyen fredag og lørdag, hvor der over 
scenen stod: ”Hvor svært ka’ det være?”).  
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
Kassereren, Kim Errebo, gennemgik regnskabets hovedtal med relevante bemærkninger, og kunne i øvrigt henvise 
til det omdelte trykte regnskab,- og beklagede der ikke var nok til alle. 
 
Kim afsluttede med at læse noter om fra regnskabet, hvoraf det fremgik, at der 2 gange var udbetalt det samme 
beløb til sekretøren for printerpatroner. Det betød, at næste gang sekretøren kom med en regning på ca. 1.200 kr. 
for printerpatroner, måtte han tage dem af egen lomme (øv). 
 
Benny savnede et regnskab til alle deltagerne på generalforsamlingen. 
 
Regnskabet kommer på nettet lovede sekretæren. 
 
Niels sagde, at vi kunne komme til ham og få kopieret, hvis der var problemer. 
 
Lone kunne se, at arrangementerne giver et underskud på ca. 1000 kr.  
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Kim forklarede, at det er lidt mere end 1000 kr., som mest skyldes mindre antal til nogle spiseaftenerne, samt at 
Borgerforeningen er sponsor for grillkul m.m. ved grill aftenerne og Skt. Hans om sommeren. 
 
Bea kunne ikke forstå der var underskud, hvis man kun købte ind til det antal der var tilmeldt. 
 
Kassereren kunne oplyse, at vi har en høj husleje, uanset hvor mange spisende gæster vi har. 
 
Sekretæren forklarede, at vi har besluttet at afholde spiseaftener, selv om vi risikerer underskud. Det er bl.a. 
sådanne underskud kontingenterne er med til at dække. 
 
Birgit foreslog vi laver regnskab for hver enkelt spiseaften, så vi kan se hvilke arr. der giver underskud. 
 
Hanne syntes det er et meget lille underskud på så mange arrangementer. Hun henviste ligeledes til historikken 
vedr. tilskud til forsamlingshuset, hvor det var meningen at det skulle komme de lokale til gavn med rimelige priser 
for brugen. 
 
Lone Hammer oplyste, at hun nu var i Forsamlingshusets bestyrelse, og at det ikke er ligetil at drive huset, hvorfor 
vi fortsætter med den pris der hidtil er krævet indtil vi har fuldt overblik over økonomien. 
 
Tomas syntes blot at der var Borgerforeningens tilskud til Forsamlingshuset. 
 
Benny Holst spurgte hvorfor er der 2 forskellige foreninger, når det stort set var samme bestyrelse. 
 
Henning Larsen nævnte muligheden for at dele overskuddene. 
 
Brita mente det ville være en dårlig ide, da det var frivilligt arbejde i Borgerforeningen. 
 
Hanne var inde på medlemskredsen og forskellen. 
 
Dirigenten nævnte at der var tale om to forskellige foreninger med forskellige formål. Imidlertid er der et godt 
samarbejde på kryds og tværs. Vi har sammenfaldende interesser på flere områder. Samarbejdet gjaldt både 
Borgerforeningen, Forsamlingshuset, Lokalrådet, KØST m.fl.  
 
Christina forklarede, at overskuddet i Forsamlingshuset skulle bruges til vedligeholdelse, medens 
Borgerforeningens overskud skal gå til sociale formål. Det gav applaus. 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på at det handlede om regnskabet, og stillede det til afstemning. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. 
Ingen 
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Kassereren fik ordet vedr. næste års kontingent. Selv om det kom lidt bag på ham, fattede han sig hurtigt og 
sagde, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. – som vi har haft siden Borgerforeningen startede! 
 
Enstemmigt vedtaget med applaus, - selv om dirigenten efterlyste andre forslag. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. 
På valg til bestyrelsen var: 
Eva Toftebjerg Nielsen - modtager genvalg (skal vælges særskilt på GF) 
 
Dirigenten efterlyste andre forslag, men det blev til genvalg med applaus. 
  
Birgit Madsen  - modtager genvalg  
Johnny Holst   - modtager genvalg. 
Keld Nielsen  - modtager genvalg.  
 
Alle blev genvalgt med applaus, og dirigenten takkede varmt. 
 
På valg til suppleant var: 
Anette Kingombe - modtager valg 
 



Side 5 af 5 

Og så her blev der klappet. 
 
På valg som revisor var: 
Bjarno Reib  Modtager ikke genvalg, og bestyrelsen havde ikke noget forslag. 
 
Dirigenten efterlyste en frivillig, og Jan Schlegel påtog sig næsten frivilligt opgaven, hvorefter vi klappede. 
 
7. Eventuelt 
Dirigenten kunne herefter oplyse, at vi nu var ved sidste punkt på dagsordenen, hvor alt kunne siges, men intet 
vedtages. Han mindede klogt om, at der var noget at spise bagefter, men det fratog ikke lysten fra deltagerne til at 
komme med indlæg. 
 
Flemming Guldager – er hjertestarteren transportabel? 
 
Fordamen – ja – den er lige til at snuppe ved Dagli’Brugsen. Vi forsøger at få lavet nogle kurser, men den skulle 
være til at betjene ved at følge vejledningen. 
 
Dirigenten understregede lige, at det var et samarbejde mellem Borgerforeningen, Lokalrådet, Dagli’Brugsen og 
Røde Kors der havde gjort, at vi havde fået hjertestarter. 
 
Dirigenten efterlyste flere indlæg, så det kom der. 
 
Bjarno spurgte, om der var oplysning om andre hjertestartere i nærheden, hvis den ved Dagli’Brugsen nu var væk. 
 
Formanden – det er der ikke, og hver gang den har været brugt, skal den justeres. Måske var det en ide at sætte 
en liste op om andre hjertestartere i nærheden. 
 
Bea efterlyste en i Magleby. 
 
Dirigenten oplyste, at der er en hjertestarter i Magleby, men det er kun til brug for de 112 uddannede hjælpere. 
 
Annette Kingombe – er det ikke bedre at ringe til 112 end at løbe til Brugsen. 
 
Dirigenten – man gør vel begge dele. 
 
Dirigenten kunne igen efterlyse indlæg, men der var ikke flere, hvorfor han gav ordet til fordamen. 
 
Hun takkede for deltagelsen og bød på lidt spiseligt og henviste til den gode buffet, som bestyrelsens ”piger” havde 
anrettet. 
 
Resten af aftenen var som vanligt ren ”råhygge” i godt selskab. 
 
Borre forsamlingshus mandag den 2. marts 2015 kl. 1950. 
 
 
 
                                           Johnny Holst                                                Torben Nielsen 
                                              Referent                                                          Dirigent 
 
 
Bestyrelsens konstituering blev igen: 
Eva Toftebjerg Nielsen Formand 
Birgit Madsen  Næstformand 
Johnny Holst  Sekretær/Redaktør 
Kim Errebo  Kasserer 
Christina Christensen Bestyrelsesmedlem 
Keld Nielsen  Bestyrelsesmedlem 
Ib Petersen  Bestyrelsesmedlem 
 
Berit Kristensen Supplant 
Annette Kingombe Supplant 
 
Uffe Jørgensen Revisor  
Jan Schlegel  Revisor  


