Borre og omegns Borgerforening.
♦

♦

Generalforsamling 26. marts 2019
Forkvinden, Eva Toftebjerg, bød præcis kl. 18 hjertelig velkommen til 25 fremmødte medlemmer
til den årlige generalforsamling. Eva ville starte på en anden måde end vanligt – og så citerede
hun noget smukt poetisk af Benny Andersen! (Endelig noget finkultur i vores forening). Det var
meget fint – og langt, så det kommer altså ikke med i referatet.
Eva modtog spontan applaus for sin smukke indledning.
Herefter tilbage til den barske virkelighed, - Eva foreslog på bestyrelsens vegne Hans Sattrup
som Dirigent, - og han blev straks valgt med akklamation. Der blev pligtskyldigt efterlyst andre
forslag, men der var dyb tavshed, så valget blev ikke ændret.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet, hvorefter
han opremsede alle de gange vi havde annonceret generalforsamlingen. Ingen protester.
Herefter henviste dirigenten til dagsordenen som lå på bordene, men læste den op alligevel:
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 var jo allerede på plads og havde erobret dirigentklokken (den var nu kun til låns), og
sagde, at bestyrelsen foreslog sekretæren, Johnny Holst, som referent, - som allerede var i
gang med at skrive. Igen blev der efterlyst andre forslag, men alle så ned i bordet, - ingen skulle
risikere noget, så sekretæren skrev videre.
Som stemmetællere meldte Jan Schlegel og Keld Nielsen sig helt frivilligt! Vi klappede igen.
2. Bestyrelsens beretning.
Dirigenten gav ordet til for forkvinden for aflæggelse af bestyrelsens beretning, og Eva sagde:
INDLEDNING - MØDER:
Vi har en velfungerende forening, hvor der heldigvis ikke sker voldsomme ting. Det afspejler sig
bl.a. i, at vi kun har holdt 2 møder i 2018 og et møde kort før generalforsamlingen. Vi har dog
god kontakt med hinanden gennem mail i løbet af året, og ses jo jævnligt, - specielt ved vores
spiseaftener.
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DRØFTELSER:
De hovedpunkter der har været drøftet i årets løb er i stikord:










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

ARRANGEMENTER:
Bestyrelsen forsøger fortsat at tilgodese medlemmerne mulighed for gode sociale kontakter til
hinanden gennem vores arrangementer.
De gennemførte og planlagte arrangementer i 2018 var:
1. Generalforsamlingen naturligvis
2. Sankt Hans bål med grill, bål, musik og sang, som vi måtte aflyse pga. brandfaren – I
husker nok vi havde en lang, varm og meget tør sommer.
3. Vi havde planlagt 2 grill aftener, som også blev aflyst pga. forbud mod ild i det fri. I 2017
druknede vores grill aften i regn, i 2018 brændte solen dem væk.
4. 6 gange fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der har været god tilslutning.
5. Vi havde planlagt en bustur til Frilandsmuseet den 4. august til en meget beskeden
deltagerpris – 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn, men da vi nåede sidste tilmeldingsfrist
var der kun 3 tilmeldinger! Ærgerligt nok måtte vi derfor aflyse turen, og kunne nå at
afbestille bussen uden omkostninger.
6. Tøndeslagning i samarbejde med Kirken, Forsamlingshuset og Dagli’Brugsen.
7. Juleudsmykning.
8. Fejring af 1. søndag i advent i Borre Kirke og med gløgg og æbleskiver samme sted.
Bestyrelsen forsøger at holde en passende balance mellem Borgerforeningens arrangementer
og andre tilbud på Møn, men det var lidt sølle i 2018. Der er dog ingen tvivl om, at vores
spiseaftener er en stor succes, men vil gerne lave noget mere og andet. Vi hører gerne om
Jeres ideer.
Vi fastholder vores indstilling til at samarbejde med Lokalrådet, Forsamlingshuset og Kirken
omkring arrangementer som kan være svære at løfte alene. Gerne andre foreninger, hvis det
bliver aktuelt.

BORRE NYT:
Vores nuværende redaktør, Johnny Holst, har skrevet bladet de sidste 8 år, men som det
fremgik at indkaldelsen til generalforsamlingen, som blev udsendt som et særnummer af Borre
Nyt med giroindbetalingskortet i januar, stopper bladet, med mindre en anden melder sig som
redaktør.
Det kan være forsamlingen har kommentarer til bladet efter beretningen.

Side 2 af 6

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, Status er, at vi var 204 ved sidste
generalforsamling og er 212 i dag.
Det er vist almindeligt i foreninger, at der falder nogen fra i forbindelse med opkrævningen af
det årlige kontingent, og det samme sker i Borgerforeningen. Vi sender en påmindelse ud til de
pågældende, og hvis der ikke reageres på det, sletter vi dem af medlemslisten.
Det sker dog hver gang, at mange kommer tilbage i løbet af året.
Hver gang vi konstaterer nye tilflyttere, kontaktes de af sekretøren, men alle i Borgerforeningen
bør 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.
Udvalget tog initiativ til at drøfte omfanget af vedligeholdelse/forskønnelse i Borre m.m. med
afd. for Trafik, Park og Have fra Vordingborg Kommune den 9. oktober 2018, hvor Thomas
Eglin og Stig Iversen mødtes med udvalget.
Årsagen til mødet var, at det frivillige arbejde med vedligeholdelse af Borre m.m. havde taget et
stort omfang. Kommunen er i øvrigt i gang med kortlægning af de områder der passes helt eller
delvist af frivillige.
Det tilstræbes at udvalget holder et møde en gang om året med kommunen, hvor omfanget af
indsatsen aftales.
Der er god plads til flere i forskønnelsesudvalget, 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 Annette eller
Brita.
JULEUDSMYKNING.
Her er der nogle faste medlemmer + nogle ”free lancer”, og vi må konstatere, at der igen i 2018
blev pyntet op i Borre og Ålebæk. Start og slut sker fra Østerpol.
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
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indsats der værdsættes.
Til slut vil jeg som forkvinde 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 overtog herefter styringen og efterlyste kommentarer eller spørgsmål til beretningen.
Annette Kingombe oplyste, at der var udkast til en aftale mellem Vordingborg kommune og
Borgerforeningen omkring de arealer forskønnelsesudvalget passer. De havde en god dialog
med kommunen herom.
Lone Hammer – kunne i ikke nævne for kommunen, at der mangler et P skilt ved Hundeskoven.
Brita Riise oplyste, at der var en lignende kontakt med Lokalrådet vedr. andre områder.
Lone Hammer – var lidt i tvivl om, hvorunder shelterne ved Østerpol hører og nævnte nogle
utætte tage.
Eva kunne oplyse, at det tager Borgerforeningen sig af, og tagene bliver lavet, så snart vejret
tillader det.
Annette Kingombe kom med flere informationer vedr. samarbejdet mellem kommunen og
Forskønnelsesudvalget.
Dirigenten spurgte til flere kommentarer m.m. til beretningen, men ingen sagde noget, og efter
dyb tavshed i nogle sekunder, kunne forsamlingen godkende beretningen med applaus.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Kassereren, Christina Christensen, undskyldte at hun ikke rejste sig op, men hun var altså træt
(det er en af ulemperne ved at være arbejdsramt). Christina startede dramatisk med at oplyse,
at regnskabet ikke var godkendt, da hverken hun eller revisoren kunne finde hoved eller hale i
det! (Sådan – så var det sagt).
Hun kunne dog berolige med, at alle bilagene var der, pengene også – både et stort beløb i
banken og en mindre kontant beløb. Blot kunne selve regnskabet ikke godkendes.
Hun gennemgik herefter nogle enkelte punkter på regnskabet og kommenterede i øvrigt
relevante tal. Alt i alt var det et godt regnskab, og vi har en solid økonomi.
Det er dog aftalt med forkvinden, at Christina overdrager regnskabet til en anden efter GF, som
formodes at have mere styr på regnskabsføring!
Dirigenten takkede for aflæggelsen og efterlyste spørgsmål fra forsamlingen.
Sekretæren informerede kort om, at bestyrelsen naturligvis var informeret. Der var flere grunde
til ”rod i regnskabet”, - lige vel mange opgaver for Christina og et nyt system (Exel) til at opstille
regnskabet. Bestyrelsen har fuld tillid til kassereren og at der ikke er misforhold i håndteringen
af midlerne. Bestyrelsen tager hånd om forholdet.
Lone Hammer nævnte, at der var nogle tal, som Christina nævnte, som ikke svarede til det
regnskab der var omdelt.
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Christina kunne oplyse, at der var nogle ændringer i regnskabet, og at det omdelte regnskab
beklageligvis ikke var det sidst redigerede.
På grund af den noget usædvanlige situation med et regnskab revisorerne ikke kunne
godkende, var der naturligvis en del drøftelser og bemærkninger her til.
Der var nogen usikkerhed (det var jo en ganske ukendt situation) om hvordan vi kom videre.
Det endte med, at forsamlingen tog forklaringerne til efterretning, og bestyrelsen tager hånd om
at regnskabet bliver retvisende fremover.
Ja – punktet var altså ikke så ligetil at komme over, men det lykkedes således med fælles hjælp
og forståelse (det var heldigvis ikke Nationalbankens regnskab vi puslede med).
4. Indkomne forslag.
Dirigenten hastede vider til punkt 4, som gik let igennem. Der var ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslog samme kontingent.
Enstemmigt vedtaget, - selv om dirigenten efterlyste andre forslag. Der var endda applaus –
langt om længe.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
Som det står i vedtægternes § 9 vælges formanden direkte på generalforsamlingen, og da
forkvinden, Eva Toftebjerg, var på valg, indstillede en samlet bestyrelse hende til genvalg.
Hun blev straks valgt med akklamation.
Der ud over var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:
Birgit Madsen
- modtager ikke genvalg
Keld Nielsen
- modtager ikke genvalg
Johnny Holst
- modtager genvalg (han er sgu’ ikke til at komme af med)
Som nye medlemmer indstillede bestyrelsen:
Den ene suppleant, Rita Byager
Og som nyt bestyrelsesmedlem Ernst Olsen
Efter annonceringen efterlyste dirigenten andre forslag, men alle blev valgt med akklamation –
også sekretæren.
Valg til suppleanter:
Da vi nu havde valgt den ene suppleant ind i bestyrelsen, og den anden, Thomas Haugaard
Jensen, havde trukket sig pga. kommende flytning, manglede vi nu to suppleanter.
Bestyrelsen indstillede Helle Beisheim som ny suppleant, og efterlyste en mere i forsamlingen.
Helle blev straks valgt med akklamation (selv om hun ikke var til stede), og om ikke Ea Trane
meldte sig frivilligt! Hun blev straks klappet ind.
Hvor herligt, stor tak til Ea.
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På valg som revisor var:
Jan Schlegel

- modtager ikke genvalg

Dirigenten efterlyste en ny revisor.
Per Trane meldte sig frivilligt efter moderat pres på forsamlingen. Godt gået! Han blev også
klappet ind (det er også bedre end at blive klappet af!).
7. Eventuelt
Endelig nåede vi til sidste punkt på dagsordenen, hvor alt kan siges, men egentlig ikke
vedtages. Så der var ”frit lejde” for fantasien, lysten og energien.
Dirigenten efterlyste indlæg, men det skete der ikke noget ved, - vi var også blevet stillet noget
smørrebrød og påskebryg i udsigt efter generalforsamlingen.
Endelig var der et indlæg, - af de gode: Ea sagde tak til bestyrelsen for det store arbejde! Det
medførte spontan applaus fra forsamlingen (det gjaldt nok både Ea og bestyrelsen).
Så sagde dirigenten tak for god ro og orden, og forkvinden sagde tak til dirigenten, - og så
sagde forkvinden og sekretæren tak til Thomas og Keld for deres arbejde i bestyrelsen, til Jan
Schlegel for sit arbejde som revisor og endelig til Hans for at være dirigent. De fik alle sammen
et par gode flasker vin (fra Dagli’Brugsen naturligvis).
Birgit Madsen var ikke til stede, men bestyrelsen giver hende et gavekort for hendes store
arbejde i bestyrelsen gennem årene, ikke mindst for de mange fælles spiseaftener hun har stået
i spidsen for, samt som formand for ”jule pynte gruppen”.
Og så blev der hygget, snakket, spis og drukket, og som altid er det (heldigvis) uden for referat.
Borre forsamlingshus tirsdag den 26. marts 2019 kl. 1842.

Johnny Holst
Referent

Hans Sattrup
Dirigent
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