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Borre og omegns Borgerforening. 
 

Generalforsamling 14. marts 2016 

 
 

Fordamen, Eva Toftebjerg, bød kl. 1900 velkommen og glædede sig over så mange fremmødte. 
Det var ikke mange foreninger der kunne mønstre så mange deltagere til en generalforsamling, 
sagde hun. 
 
Eva foreslog på bestyrelsens vegne Torben Nielsen som Dirigent, - og han blev straks valgt 
med akklamation. 
 
Dirigenten takkede for valget og håbede vi kunne få en god og saglig generalforsamling. Han 
konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet med annonce i ugeavisen, opslag og mail.  
 
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. 
 
Bestyrelsen foreslog ”Sekretøren”, Johnny Holst, som referent, som allerede var i gang med at 
skrive, så det blev ikke et kampvalg som man kunne have frygtet. 
 
Som stemmetællere meldte Ea og Hanne sig helt frivilligt, - helt forgæves skulle det vise sig. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
Dirigenten gav ordet til for fordamen for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
 
INDLEDNDING - MØDER: 
Bestyrelsens beretning er ganske udramatisk og ligner til forveksling de sidste års beretninger. 
Det skyldes ganske enkelt den kendsgerning, at det er en meget velfungerende bestyrelse, og 
den væsentligste årsag til det er, at vi faktisk godt kan lide hinanden og hygger os sammen når 
der er lejlighed til det. Af samme grund sker der sjældent udskiftninger i bestyrelsen, hvilket blot 
understreger, at vi har det godt sammen. 
 
Første møde efter generalforsamlingen den 2. marts 2015 var den 17. april, hvor bestyrelsen 
konstituerede sig, og siden har vi kun haft behov for 1 bestyrelsesmøde. Det lyder ikke af 
meget, men på det første bestyrelsesmøde, planlægger vi stort set alle årets aktiviteter, fordeler 
opgaver m.m.  
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Bestyrelsen har naturligvis jævnligt kontakt med hinanden i løbet af året pr. mail, når vi mødes 
ved arrangementerne, i Dagli’Brugsen og pr. telefon. 
 
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 

 Forskønnelsesudvalget. 

 Modtagelse af nye medlemmer 

 Samarbejdet med Forsamlingshuset 

 Østerpol 

 Julepyntning i Borre og Ålebæk 

 Juletræsfest 
 
Der har naturligvis været snakket om meget andet, men det er uden for referat! 
 
SAMARBEJDSPARTNERE: 
Bestyrelsen har et godt samarbejde med: 
 

 Kommunen 

 Lokalrådet 

 Forsamlingshuset 

 Kirken 

 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. 
 
De gennemførte arrangementer er: 
 

1. Generalforsamling 
2. Sankt Hans bål med grill, bål og familielege. 
3. To gange grill aften på legepladsen. Den ene gang var med et Jan Schlegels 

hornorkester (Fordamen talte varmt for at medlemmerne skulle deltage i grill aftenerne. 
Borgerforeningen sørgede for grillen og man kunne købe drikkevarer fra Kim,s 
bagagerum. Man skulle bare komme og grille og nyde samværet). 

4. Vi forsøgte i hele juli måned at lave petanqueaftener på det nye anlæg over for 
Dagli’Brugsen, men det var ikke noget tilløbsstykke. Vi har ikke besluttet om vi vil forsøge 
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igen til sommer (Kim oplyste, at han havde kuglerne der hjemme, som man bare kunne 
komme og låne! Ja, så!). 

5. 7 gange fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der har været meget god tilslutning. 
6. Tøndeslagning i samarbejde med Kirken, Forsamlingshuset og Dagli’Brugsen som var 

en stor succes med over 100 deltagere. 
7. Juleudsmykning – startende med brunch i Østerpol. 
8. Fakkeltog med fælles sang i kirken og efterfølgende gløgg og æbleskiver i 

forsamlingshuset. Det var nu fakkeltog uden fakler. Det ændrer vi nok lidt på næste 
gang. 

9. Årets juletræsfest som blev aflyst sidste år, blev gennemført med stor succes i 2015, så 
vi fortsætter. 

 
Alt i alt syntes vi der fortsat der er en passende balance mellem Borgerforeningens 
arrangementer og andre tilbud på Møn. Vi har dog aftalt et samarbejde med Lokalråder, 
Forsamlingshuset og Kirken omkring arrangementer som kan være svære at løfte alene, men 
nok i fællesskab. Det kan f.eks. være foredrag, hvor det kan være for stor en økonomisk risiko 
for den enkelte forening, men hvor vi sammen på forskellig vis kan bidrage. Der er ikke noget 
konkret lige nu, men aftalen synes vi er god. 
 
IDEER TIL ARRANGEMENTER: 
Vi synes fortsat det er en god ide med havebesøg, selv om der ikke har været nogle sidste år. 
Nogle har måske i forbifarten 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. (Der blev 
henvist til en liste ved døren, hvor man kunne skrive sig på, - men alle glemte det vist). 
 
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. 
 
Borgerforeningen har 15 års jubilæum lørdag den 23. april. Vi har ikke planlagt noget, men 
hører da gerne om ideer til en eventuel fejring af os selv. Da vi havde 10 års jubilæum holdt vi 
brunch for medlemmerne i Forsamlingshuset.  
 
BORRE NYT: 
Vores nuværende redaktør, Johnny Holst, har skrevet bladet de sidste 5 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: 
Annette Guldberg er fortsat vores webmaster, og vedligeholder vores hjemmeside rigtig flot. Det 
er vi meget taknemmelige for.  
 
 
MEDLEMMER: 
Vi har haft en støt tilgang af nye medlemmer siden 2008, hvor der var 137 medlemmer, medens 
der i dag er 218 medlemmer. Der er naturligvis også nogle der falder fra af mange grunde, men 
vi har hvert år flere indmeldelser end udmeldelser.  
 
Hver gang vi konstaterer nye tilflyttere, kontaktes de af sekretøren, men vi bør alle i 
Borgerforeningen tilskynde til at få flere medlemmer. 
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Det har betydning for både økonomi og indflydelse, hvis vi er mange medlemmer.  
 
 
FORSAMLINGSHUSET: 
Vi har det sidste år haft et godt samarbejde med Forsamlingshuset, og lavet flere fælles 
arrangementer.  
Fra 1. januar i år har vi aftalt en leje for hver spiseaften på 2.000 kr. Det er mange penge, men 
også en god støtte til Forsamlingshuset, så vi er alt i alt godt tilfredse. Det vil også betyde, at vi 
kan gennemføre de 7 spiseaftner uden underskud. Det regner vi da med. 
 
FORSKØNNELSESUDVALGET: 
Vi er meget taknemmelige for, at forskønnelsesudvalget er så aktivt, at Borre fortsat holdes 
pænt og ordentligt. De mødes den første 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 nogle faste medlemmer + nogle ”free lancer”, og vi må konstatere, at der igen i 2015 
blev pyntet op i Borre og Ålebæk.  
Birgit Madsen er formand for udvalget. 
 
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 
noget for andre, at opleve glæden ved fællesskabet, få indflydelse på sin hverdag og nærmiljø, 
og opdage hvor mange fantastiske, spændende, søde og interessante 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 arrangementer der er, er også en 
indsats der værdsættes.  
  
Til slut vil jeg som fordame 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 hermed ordet til dirigenten. 
----- 
Dirigenten takkede for en fyldig beretning, og efterlyste indlæg eller kommentarer. Han prøve 
ihærdigt at hive noget ud af forsamlingen, men uden held. Til gengæld var der stor applaus til 
fordamen for beretningen. 
 
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. 
 
Kassereren læste bemærkningerne til regnskabet, som var revideret og godkendt. 
 
Dirigenten takkede for aflæggelsen og efterlyste spørgsmål fra forsamlingen. 
 
Lone spurgte til beløbene fra Møns Bank og Brix, som principielt skal dække udgivelsen af 
Borre Nyt. Er det ok fra giverne, hvis ikke alle pengene bruges til bladet. 
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Kassereren kunne oplyse, at udgiften til bladet er variabel, og at beløbene også dækkede 
annoncering.  
 
Dirigenten efterlyste ihærdigt flere indlæg. 
 
Lone foreslog at vi investerede i højttalere.  
 
Fordamen oplyste, at forsamlingshuset har et udmærket anlæg, som vi skal huske næste gang. 
 
Dirigenten spurgte om der var nogen der ikke kunne godkende regnskabet. Ingen sagde noget, 
men klappede i stedet. Hermed var rengskabet godkendt sagde dirigenten. 
 
 
4. Indkomne forslag. 
Ingen. 
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Kassereren fik ordet vedr. næste års kontingent.  
 
Bestyrelsen foreslår samme kontingent. 
 
Enstemmigt vedtaget, - selv om dirigenten efterlyste andre forslag. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. 
På valg til bestyrelsen var: 
Christina Christensen - modtager genvalg  
Ib Petersen   - modtager genvalg. 
Kim Errebo  - modtager genvalg.  
 
Dirigenten efterlyste andre, men det endte med applaus, og så var de genvalgt. 
  
 
På valg til suppleant var: 
Berit Christensen - modtager valg 
 
Dirigenten efterlyste igen andre, men det endte også med applaus, og så var hun genvalgt. 
 
 
På valg som revisor var: 
Uffe Jørgensen - modtager genvalg 
 
Uffe havde annonceret tilbagetrækning, men var i løbet af aftenen blevet overbevist, - så han 
påtog sig igen hvervet. 
 
7. Eventuelt 
Dirigenten efterlyste uden held indlæg, selv om intet kunne besluttes, og holdt en nervepirrende 
pause. 
 
Lone Hammer ville gerne sige, at bestyrelsen lavede et godt arbejde, som hun ville takke for 
(godt indlæg). 
 
Fordamen nævnte, at vi havde talt om at have noget musik ved den afsluttende middag, eller et 
foredrag. Det er rigtig længe siden vi har haft musik. 
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Lone Hammer foreslog, at Borgerforeningen sponsorerer noget musik til den høstfest 
Forsamlingshuset agter at holde. 
 
Kassereren nævnte spiseaftenerne. Der har været en hel del flere ved spisninger i år end 
tidligere. Det er rigtig godt, for der er underskud. Han opfordrede til at få flere med – naboer 
eller andre i nabolaget. 
 
Fordamen nævnte, at Borgerforeningen havde investeret i duge, som bl.a. i dag blev lånt af 
Forsamlingshuset. Vi agter også at investere i duge til de runde borde, hvor til vi ikke har duge i 
dag. 
 
Nogle ville gerne have runde borde, - det var så hyggeligt. 
 
Sekretøren kunne dog oplyse, at der også var mange der syntes det var nemmere at snakke 
sammen, når vi sad vi de lange borde (flere nikkede ivrigt). I øvrigt var det den der dækker 
bordene, som afgør hvilke borde der skal være til den konkrete spisning, - og det var altid 
sekretøren der dækkede borde. 
 
Dirigenten skønnede det var slut med indlæggene, og sagde herefter tak for god ro og orden, 
og gav ordet til fordamen, som også sagde tak. 
 
Herefter blev bordet med bestyrelsen ryddet i raketfært, for det skulle bruges til en lækker 
buffet, som bestyrelsens damer havde gjort klar. 
 
Og så blev der hygget, snakket, spis og drukket, og som altid er det (heldigvis) uden for referat. 
 
Borre forsamlingshus mandag den 14. marts 2016 kl. 1936. 
 
 
 

Johnny Holst 
Referent 

  
 
                                                                                                         Torben Nielsen 
                                                                                                               Dirigent 
 
 
 


