Borre og omegns Borgerforening.
♦

♦

Generalforsamling 20. marts 2018
Fordamen, Eva Toftebjerg, bød kl. 1902 hjertelig velkommen til 32 fremmødte medlemmer, incl. bestyrelsen, og takkede for opbakningen ved at komme i aften.
Eva foreslog på bestyrelsens vegne Torben Nielsen som Dirigent, - og han blev straks valgt
med akklamation.
Dirigenten takkede for valget
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 det kampvalg, som man kunne have frygtet.
Som stemmetællere meldte Berit Sørensen og Ea Trane sig helt frivilligt (dem blev der ikke brug
for).
2. Bestyrelsens beretning.
Dirigenten gav ordet til for fordamen for aflæggelse af bestyrelsens beretning.
INDLEDNING - MØDER:
Vi har en forening, hvor der ikke er store dramaer, men hvor året forløber på en rolig og værdig
måde, og hvor bestyrelsen har et særdeles godt samarbejde. Derfor ligner beretningen meget
de tidligere års beretning. Og godt det samme.
Bestyrelsen har kun holdt 3 møder i 2017, og på det andet møde, den 21. april, planlagde vi
resten af årets aktiviteter, fordelte opgaver m.m. Vi har dog god kontakt med hinanden gennem
mail i løbet af hele året, og ses jo jævnligt, - specielt ved vores spiseaftener.
DRØFTELSER:
De hovedpunkter der har været drøftet i årets løb er i stikord:


Medlemsforhold
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Økonomi
Borre Nyt
Spiseaftener
Aktiviteter i øvrigt
Forskønnelsesudvalget.
Nye medlemmer
Samarbejdet med Forsamlingshuset, Lokalråd, Kirken, Dagli’Brugsen, Østerpol, KØST
og kommunen, som fungerer godt.
Julepyntning i Borre og Ålebæk

Der har naturligvis været snakket om meget andet, men det er heldigvis uden for referat!
ARRANGEMENTER:
Bestyrelsen forsøger fortsat at tilgodese medlemmerne mulighed for gode sociale kontakter til
hinanden gennem vores arrangementer.
De gennemførte arrangementer i 2017 er:
1.
2.
3.
4.
5.

Generalforsamlingen naturligvis
Sankt Hans bål med grill, bål, musik og sang.
Vi havde planlagt 1 grill aften, men den druknede i regn.
Der var også planlagt et havebesøg, men også det druknede.
6 gange fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der har været meget god og stigende
tilslutning. Vi undlod at lave spiseaften i september, idet Forsamlingshuset havde
planlagt en ”Høstfest”, som desværre blev aflyst.
6. Det lykkedes også at gennemføre et kursus i hjertemassage og brug af hjertestartere
den 8. oktober med 16 deltagere, og fik også dem med på kursus i Magleby, som der
ikke var plads til på vores eget kursus.
7. Tøndeslagning i samarbejde med Kirken, Forsamlingshuset og Dagli’Brugsen.
8. Juleudsmykning.
9. Fejring af 1. søndag i advent med sang og oplæsning af eventyr i Borre Kirke og med
gløgg og æbleskiver samme sted.
10. Juletræsfest blev der ikke noget af i 2017. Vi efterlyste nogen til at arrangere juletræsfest
sidste år, men ingen har meldt sig, hvorfor vi igen i 2017 måtte afstå fra festen. MEN –
hvis nogen vil påtage sig opgaven med at lave en juletræsfest, vil bestyrelsen naturligvis
bakke dem op. Det behøver heller ikke være den 28. december. Efter beretningen bliver
der altså lejlighed til at melde sig som nisse.
Alt i alt syntes vi dog fortsat, at der er en passende balance mellem Borgerforeningens
arrangementer og andre tilbud på Møn. Der er dog ingen tvivl om, at vores spiseaftener er den
største succes.
Vi fastholder vores aftale om at samarbejde med Lokalrådet, Forsamlingshuset og Kirken
omkring arrangementer som kan være svære at løfte alene.
IDEER TIL ARRANGEMENTER:
Bestyrelsen modtager gerne ideer fra medlemmerne til arrangementer. 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 7 år, og modtager gerne
indlæg fra medlemmerne til bladet. Rent faktisk sker det – om end sjældent.
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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. Der er
naturligvis også nogle der falder fra af mange grunde, og i år har vi måtte slette temmelig
mange p.g.a. manglende betaling af kontingent, trods venlig påmindelse herom. Hvorfor ved vi
ikke, og da medlemskabet er helt frivilligt, agter vi ikke at rykke eller true med inkasso eller
Ribers. Status er, at vi var 221 ved sidste generalforsamling og altså 204 i dag. Det vil dog ikke
undre, hvis nogle af de slettede kommer tilbage – det er set før (faktisk 6 indmeldelser i marts).
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.
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.
Som man kunne læse i Borre Nyt i januar, blev der lagt en masse blomsterløg den 30.
november. Løgene havde Brita Riise fået af Niels i Dagli’Brugsen, og fik indkaldt en lille gruppe
til at lægge løgene. Det resultat glæder vi os til snart at se.
JULEUDSMYKNING.
Her er der nogle faste medlemmer + nogle ”free lancer”, og vi må konstatere, at der igen i 2017
blev pyntet op i Borre og Ålebæk. Traditionen med gule ærter efterfølgende er genindført i
2017. Start og slut sker fra Østerpol. Birgit Madsen er stadig 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.
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Nå – så let gik det ikke, for Fordamen sluttede lige af med nogle visdomsord:
Der findes 2 ting der er uendelige, - universet og dumhed. Hun kom med flere visdomsord, men
de forsvandt i akklamationen.

Der blev igen klappet spontant, inden Dirigenten overtog styringen og efterlyste kommentarer.
Hans spurgte til årsagen til aflysningen af Høstfesten i Forsamlingshuset.
Der var ikke tilslutning nok.
Ea Trane fik orden, og ville gerne rose bestyrelsen for det store arbejde i enhver henseende.
Dirigenten efterlyste desperat flere indlæg, og Annette Kingombe trådte hjælpende til med en
opfordring til at deltage i forskønnelsesudvalgets arbejde. Bl.a. vil man tilplante
petanquebanerne, da de ikke bruges, men hele tiden skal holdes i orden.
Det lykkedes ikke at få flere til at sige noget, så dirigenten opgav, og konstaterede beretningen
for godkendt.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Kassereren, Christina Christensen, var syg, hvorfor fordamen overtog opgaven. Hun gennemgik
enkelte punkter på regnskabet og kommenterede i øvrigt relevante tal.
Hun forklarede underskuddet med, at Borgerforeningen bl.a. havde betalt et første hjælps
kursus og nye batterier m.m. til Hjertestarteren ved Dagli’Brugsen.
Der var en længere påtegning fra revisorerne bag på det omdelte regnskab. Det handlede
primært om manglende specifikation på nogle bilag, manglende indtægtsføring på 100 kr. og
forkert beregning af egenkapitalen. Endvidere manglede revisorerne en opgørelse over
beholdning af drikkevarer.
Dirigenten takkede for aflæggelsen og efterlyste spørgsmål fra forsamlingen.
Fordamen kunne oplyse, at der faktisk forelå en grundigt regnskab vedr. drikkevarer til vores
arrangementer og en opgørelse over lagerbeholdningen. Johnny Holst havde overtaget
opgaven med drikkevarer til vores arrangementer, og har lavet nøje regnskab for udgifter og
indtægter, samt lagerbeholdning, som bestyrelsen har fået udleveret og godkendt.
Der var ingen der havde bemærkninger til regnskabet i øvrigt, og dirigenten efterlyste en
godkendelse. Alle stemte for en godkendelse (der var lige lidt snak mellem dirigenten og nogle
deltager om, hvem der egentlig styrede forsamlingen).
4. Indkomne forslag.
Ingen.
5. Fastsættelse af 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
Side 4 af 6

Berit Kristensen
Annette Kingombe

- modtager genvalg.
- modtager genvalg.

Dirigenten efterlyste andre, men der blev hvisket genvalg, og så blev der hurtigt klappet.

På valg til suppleant var:
Rita Byager
- modtager valg
Dirigenten efterlyste igen andre, men det endte også med applaus, og så var hun genvalgt.

På valg som revisor var:
Uffe Jørgensen
- som ikke modtager genvalg.
Ny revisor efterlystes, og bestyrelsen foreslog Erling Hemmingsen. Ingen turde komme med
andre forslag, så derfor var han valgt. Jo – der blev klappet.

7. Eventuelt
Dirigenten forklarede, at alt kunne siges men intet besluttes. Referenten skriver alt.
Per ville lige rose Borre Nyt, det var et intelligent blad og ofte morsomt, så takken var direkte til
sekretøren (mange tak Per).
Lone var utilfreds med den susen der var fra varmeblæserne, - de bør skures ned, når vi går i
gang.
Eva efterlyste interessen for foredrag? Der var behersket tilslutning – det kommer jo an på
hvilke foredrag det handler om. Henrik Rindom (misbrugs konsulent) blev nævnt – ham kender
vi.
Vi har fået nogle penge til at lave sheltere for, i hvilken anledning Eva har været på
produktionsskolen, hvor de laver mange fine ting. Måske vil de lave shelterne til rimelig betaling.
Eva havde erhvervet en fuglekasse (100 kr.) og en trækasse med ”brændt træ” (65 kr.) Fine
sager – det var en velment reklame for produktionsskolen.
Det er meningen der skal sættes sheltere op ved Østerpol, hvortil der tænkes at være adgang til
for brug af toilettet. Der bliver et nøglesystem. Planen er opsætning engang i maj.
Annette Kingombe oplyste, at Christina har søgt midlerne via Friluftrådet og fået penge til
sheltere, borde og bænke m.m.
Dirigenten kunne oplyse, at vi har fået byggetilladelse, men afventer lige en godkendelse fra
vandværket m.h.t. placeringen. Han brugte også lejligheden til at rose Produktionsskolen, - hvor
Eva var den første der fik købt noget og brugt nogle penge.
Henning spurgte om vedligeholdelse og oprydning omkring shelterne.
Eva kunne oplyse, at det også var nogle af vores bekymringer, men håbede på, at vi kunne
stole på brugernes hensyn. Erfaringerne må vise det.
Det er lokalrådet der har rådighed over Østerpol og området, og er villig til et 1 årig forsøg. Hvis
det viser sig, at der er ballade, hærværk m.m. i større skala, stopper det med sheltere.
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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 og glædede sig over hvor let og ubesværet en
generalforsamling kan gå, og hvor der også er plads til lidt sjov. Kedeligt er det ikke.
Og så blev der hygget, snakket, spis og drukket, og som altid er det (heldigvis) uden for referat.
Eva og Annette havde sikret noget lækkert spiseligt, - bl.a. masser af lune frikadeller med
rødkål. Ren råhygge som vanligt.
Borre forsamlingshus mandag den 20. marts 2018 kl. 1945.

Johnny Holst
Referent

Torben Nielsen
Dirigent
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