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Borre og omegns Borgerforening. 
 

Generalforsamling 7. september 2020 

 
 

Forkvinden, Eva Toftebjerg, bød velkommen til den årlige GF. Vi havde jo planlagt den til 
foråret, men sådan gik det ikke på grund af Corona krisen. 
 
Eva foreslog herefter på bestyrelsens vegne Jan Schlegel som Dirigent og efterlyste 
pligtskyldigt om der var andre der vovede at påtage sig hvervet. Det var der ikke. Så Jan hang 
på opgaven. 
 
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. 

 
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. 
 
Nu skulle der findes en til at skrive referat, og bestyrelsen foreslog sekretæren, Johnny Holst, til 
dette farefulde hverv. Ingen protesterede underligt nok. 
 
Som stemmetællere meldte Lone og Lene sig uden protester eller kampvalg. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
Dirigenten gav ordet til for forkvinden for aflæggelse af bestyrelsens beretning, og Eva sagde: 
 
INDLEDNING - MØDER: 
Dette er en beretning for 2019, - hvor vi ikke var ramt af en Coronakrise. Alligevel kommer 
denne ondskabsfulde sygdom til at præge beretning en lille smule. 
 
Da sygdommen blev offentliggjort, traf bestyrelsen en hurtig beslutning og udviste rettidig omhu 
ved at aflyse den sidste fælles spisning den 21. marts og ikke mindst den planlagte 
generalforsamling den 24. marts. Få dage efter denne beslutning, lukkede Statsministeren hele 
samfundet ned. Vi var bare lidt hurtigere ude. Jeg vil helt sikkert vende tilbage til Corona 
forholdene i næste års beretning, som omhandler 2020.  
 
Heldigvis er årsberetningen igen ganske udramatisk, hvor ingen er kommet til skade i 
bestyrelsen, og ingen er rendt skrigende bort fra vores møder, - som vi kun har holdt 2 af. Så 
den ligner til forveksling de tidligere årsberetninger. 
 
Det skyldes ganske enkelt, at bestyrelsen har et særdeles fint samarbejde, og mødes jævnligt i 
andre sammenhænge. Endvidere gør den moderne teknik det let og hurtigt at få afklaret 
forskellige forhold, som må dukke op i årets løb. 
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DRØFTELSER: 
De hovedpunkter der har været drøftet i årets løb er i stikord: 
 

 Medlemsforhold 

 Økonomi 

 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 2019-20 var: 
 

1. Generalforsamlingen naturligvis. 
2. Torsdag den 6. juni havde vi arrangeret en tur gennem Borre hvor Tove Knudsen ville 

fortælle om lokaliteter og forskellige mennesker i Borre og dens historie, og som skulle 
afslutte med grill på legepladsen. Gratis og med pølser og øl/vand. Imidlertid var det 
øsende regnvejr, så alle viste stor fleksibilitet, idet Tove i stedet viste billeder fra Borre på 
en projektor i Østerpol, hvor vi – 29 deltagere - klemte os sammen. Tove fortalte levende 
historier til billederne, og der var mange sjove kommentarer og historier fra deltagerne. 
Midt i det hele var en pause, hvor der var masser af røde pølser, øl og sodavand. Vi 
nåede kun halvdelen af byen, så vi prøver at gentage succesen igen i sommer. 

3. Vi forsøgte med Sankt Hans bål, men det blev ikke til noget. Der lå ikke så meget som en 
kvist, som vi kunne tænde. Så Sankt Hans var en fuser kan man sige. Vi har også indset, 
at der er så mange tilbud rundt om på Møn med Sankt Hans bål, som trækker mere, så 
med mindre nogen vil påtage sig opgaven med at arrangere et bål til Sankt Hans, bliver 
der nok heller ikke noget i 2021. 

4. Torsdag den 25. juli havde vi grill aften ved legepladsen, der som vanligt også var 
hyggeligt. 

5. Lørdag den 30. november fik en lille flok igen pyntet Borre, Ny Borre og Ålebæk op til jul. 
Vi startede med morgenbord hos forkvinden, og så var vi klar. I år blev den store kane 
ved siloerne skrottet – den var for faldefærdig til at placere. Vi har talt om at forære den 
til Museumsgården. Det skal vi lige have afklaret. Det bliver nu nok Julemarkedet i 
Tjørnemark som får den. 

6. Søndag den 1. december var der som traditionen er – sang og gløgg i kirken for at fejre 
første søndag i advent. 

7. Den 23. februar igen tøndeslagning i samarbejde med Kirken, Forsamlingshuset og 
Dagli’Brugsen. 

8. Vi har gennemført 6 gange fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der har været god 
tilslutning. Gennemsnittet for deltagelse til spisning var i 2019 på 71 deltagere! Ret flot og 
helt sikkert vores mest faste holdepunkt i Borgerforeningen. Vi har haft mange forskellige 
kokkehold, som har fået stor ros. Kun sekretæren er fast inventar hver gang med 
borddækning, pasning af baren m.m. Der var planlagt 7 spisningen, hvor den sidste 
skulle være den 21. marts, men som før nævnt aflyste bestyrelsen den pga. 
Coronakrisen. 
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Bestyrelsen forsøger at holde en passende balance mellem Borgerforeningens arrangementer 
og andre tilbud på Møn. 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 ide om at samarbejde med Lokalrådet – som nu hedder Lokal Forum, 
Forsamlingshuset og Kirken omkring arrangementer som kan være svære at løfte alene. Gerne 
andre foreninger, hvis det bliver aktuelt. 
 
FORSAMLINGSHUSET: 
Vores nærmeste samarbejdspartner er Forsamlingshuset. Uden det ingen Borgerforening. Af 
samme grund gav Borgerforeningen nye gryder til Forsamlingshuset i anledning af deres 125 
års jubilæum. Måske en egoistisk gave, for vi har selv stor glæde af gryderne. 
 
BORRE NYT: 
Bladet stoppede med et særnummer i januar 2019. Sekretæren, Johnny Holst, havde skrevet 
bladet de sidste 8 år, men som det fremgik, var det sidste nummer. Stillingen som redaktør er 
således ledig, og det skulle glæde os, om nogen vil tage opgaven. Sekretæren vil gerne hjælpe 
pågældende i gang med bladet. 
 
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 212 ved sidste 
generalforsamling og er 217 i dag. Så tilgangen er fortsat større end afgangen. 
 
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. Mere er der ikke 
i det! 
 
Det sker dog hver gang, at nogle 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.  
 
Lokalrådet (inden de fik nyt navn) og forskønnelsesudvalget har i marts 2019 sammen med 
Vordingborg Kommunes Afdeling for Trafik, Park og Havne gennemgået og præciseret de 
områder, som forskønnelsesudvalget har påtaget sig at holde. Der er indgået en skriftlig aftale. 
 
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 
Kingombe. 
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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 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 – forskønnelsesudvalget har en ambition om, at det skal være hyggeligt og rart at være 
med, fordi de har brug for flere deltagere, hvis de fortsat skal holde de områder de har 
forpligtiget sig til. Hun fortalte kort om de områder de passede.  
 
Lene oplyste, at de nu var 6 i forskønnelsesudvalget, men de savner nogle flere at snakke med, 
- og arbejde med. Det var jo ikke alle der kom hver gang. 
 
Rita nævnte Liselundvej 9, som blev passet af beboerne i Ålebæk, hvor man dog havde nok 
hjælpere. 
 
Eva har desværre ikke tid, men vil gerne lave et opslag ved Brugsen (nok noget sekretæren 
skal gøre). 
 
Lone nævnte gennemsnittet ved spisninger, og foreslog vi lavede en varm ret til GF, så der 
måske kom nogle flere. 
 
Dirigenten efterlyste flere indslag, men der var kun applaus, og hermed godkendtes 
beretningen. 
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
Kassereren, Ernst Olsen, fremlagde herefter regnskabet, som var omdelt på bordene. Han 
gennemgik nogle nøgletal med relevante kommentarer. 
 
Pointen er, at der er overskud i 2019 på 4.458 kr. Samlet har foreningen ca. 50.000 kr. til 
rådighed.  
 
Dirigenten takkede for aflæggelsen og efterlyste spørgsmål fra forsamlingen. 
 
Eva ville gerne sige tak til sekretæren for at passe drikkekassen så godt, at der er gevaldigt 
overskud. 
 
Lone synes vi har ret mange penge i kassen, og foreslog at vi brugte nogle penge til f.eks. 
gratis vin til en spiseaften eller andet. 
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Sekretæren fortalte lidt om hvornår vi serverede gratis drikkevarer – det var som regel lidt 
spontant. Hvis vi annoncerer gratis drikkevarer til et arrangement, kan vi nok ikke være i 
Forsamlingshuset. 
 
Ea spurgte om Bosætningsambassadørerne henhørte under Borgerforeningen, men de hører 
under Lokal Forum. Måske kunne BOB give tilskud til Ambassadørerne. 
 
Dirigenten efterlyste forgæves andre indslag, men det endte med applaus. 
 
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, men det druknede i applaus. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. 
På valg til bestyrelsen var: 
Christina Christensen – som modtager genvalg 
Berit Christensen - som ikke modtager genvalg 
Annette Kingombe       - som modtager genvalg 
Helle Beisheim er rykket fra suppleant til bestyrelsen og modtager valg. 
 
Andre forslag? 
Alle valgt med applaus (vi klappede en del den aften). 
 
Valg til suppleanter: 
Ea Trane - som modtager genvalg 
 
Da Helle Beisheim var rykket til bestyrelsen, skulle vi have en ny suppleant, hvor bestyrelsen 
indstillede Berit Sørensen, Hvilestedvej, Klintholm Havn. 
 
Hun blev lynhurtigt valgt med applaus. 
 
På valg som revisor er: 
Erling Hemmingsen – som modtager genvalg. 
 
Han blev også genvalgt med applaus. 
 
7. Eventuelt 
Henrik – fortalte lidt om Lokal Forum. De er der og de arbejder, men er også ramt af Corona 
uhyret. De har talt med kommunen om grønne områder, men der er ikke sket en s…. 
Der skal snart være GF i Lokal Forum, så får vi se. 
Mht. Ambassadørerne opfordrer han BOB til at sponsorerer, da Lokal Forum ingen penge selv 
har efterhånden. Han roste BOB for at have så mange medlemmer. 
Lokal Forum har deltaget aktivt i planerne for Klintholm Havn, - det har krævet en del indsats. 
Andet udkast er på trapperne, men de har ikke set noget endnu. Det berører kun havnen, men 
Henrik mener der er meget mere omkring havnen, som er relevant at tage med i planerne. 
Generelt er det et godt projekt. 
Så snart der er noget nyt, lægges det ud på Facebook for Lokal Forum. Lige nu slås de med 
kommunen, men gør hvad de kan. 
 



Side 6 af 6 

Annette – der er nogle der har talt om p – pladsen ved Hundeskoven. Hun vil sende noget 
herom til Henrik. Det handler om beplantning, pasning m.m. Hun vil også sende de aftaler 
forskønnelsesudvalget har med kommunen til Henrik. Hun har lidt ros til kommunen for at passe 
en del af det de skal. Dog har de et problem med at passe legepladsen, hvilket de gerne så 
ændret, så man kunne komme til legepladsen igen – lige nu er det lidt af et vildnis. 
 
Henrik – kommunen vil ikke give økonomiske tilskud til pasning af grønne områder. 
 
Lone – er det forstået ret, at der ikke gives tilskud til andet end GF i Lokal Forum? 
 
Henrik – ja, kommunen har alene forpligtiget sig til at holde 2 store arrangementer om året for 
alle Lokale Forum. 
 
Ea – hvis man laver en projektansøgning, kan man sikkert få midler. Helt umuligt er det måske 
ikke. 
 
Dirigenten sagde, at Lokal Forum er velkommen til at anvende Østerpol, samt opfordrede til, at 
forskønnelsesudvalget og Lokal Forum taler sammen. 
 
Annette – ønsker at vi gør opmærksom på, at Covid 19 stadig er her, og at der ved indkaldelser 
til arr. nævnes, at der er særlige forhold der gør sig gældende. Feks. loft over deltagerantal, kø 
kultur m.m. (sekretæren er opmærksom på det). 
 
Eva nævnte, at vi netop har købt runde duge, så vi kan anvende de runde borde, hvor der er 
større afstand. Vi er opmærksomme på Corona problemet i bestyrelsen. 
 
Sekretæren nævnte, at der ved hans hustrus (Brita) urne nedsættelse var indsamlet 5.050 kr. til 
Forsamlingshuset! Blot for at nævne, at BOB og Forsamlingshuset har fælles interesser. Det 
medførte applaus. 
 
Dirigenten efterlyste modigt flere indlæg, men det var ikke flere, så han kunne give ordet til 
forkvinden til en afsluttende bemærkning. 
 
Eva bød på smørrebrød, hendes hjemmelavede æblekage m.m., hvilket medførte spontan 
applaus. 
 
Og så blev der hygget, snakket, spis og drukket, og som altid var det uden for referat ( – og det 
kan deltagerne være glade for!).  
 
Borre forsamlingshus mandag den 7. september 2020 kl. 1904.  
 
 

Med dybe knæbøjninger og hattesving 
 
 

Johnny Holst 
Referent 

  
 
                                                                                                         Jan Schlegel 
                                                                                                               Dirigent 


