
Side 1 af 7 

 

 

 

 ♦                     ♦ 
 

 

 

Borre og omegns Borgerforening. 
 

Generalforsamling 22. marts 2022 

 
 

Forkvinden, Eva Toftebjerg, bød velkommen til den årlige GF, hvor 28 var fremmødt. 
 
Inden vi for alvor gik i gang med generalforsamlingen foreslog Eva på bestyrelsens vegne, at vi 
undtagelsesvist holdt 1 minuts stilhed, hvor vi mindedes de 10-12 medlemmer der siden sidst 
var døde. Ingen nævnt - ingen glemt. Æret være deres minde. 
 
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 at GF er indvarslet ved: 
 

 Annonceret på hjemmesiden siden juli 2021. 

 Annonce i Ugebladet for Møn den 23. februar 2022,  

 Annonceret med opslag ved brugsen siden 16. februar 2022 

 Indkaldelsen er endvidere udsendt pr. mail den 16. februar 2022 

 Endelig er påmindelse udsendt den 14. marts 2022.  
 
Dirigenten skønner derfor generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig. Ingen protesterede. 
 
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. Oven i købet blev der klappet! 
 
Som stemmetællere meldte Lene og Niels sig helt frivilligt. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
Dirigenten gav ordet til for forkvinden for aflæggelse af bestyrelsens beretning, og Eva sagde: 
 
INDLEDNING: 
År 2020 og 2021 var ikke nogle almindelige år, hverken for Danmark eller Borgerforeningen. Vi 
blev invaderet af en ubuden gæst, som ændrede vores adfærd dramatisk på mange måder. Det 
hele handlede om at undgå Corona virus – Covid 19. Vask hænder hver 5 minut, host og nys i 
inderlommen, tag afstand fra alle levende væsener, ingen forsamlinger over 10 personer, slut 
med hygge på Davids cafe eller indtagelse af overdådige måltider hos Kaj Kok.  
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Mærkeligt at mødes med venner og bekendte, hvor vi skulle stå langt fra hinanden og råbe de 
sidste nyheder eller den lokale sladder. Ikke noget rart år, men alligevel med mange positive 
bivirkninger. Vi kom pludselig hinanden ved på en anden måde, masser af tilbud om gensidig 
hjælp, Dronningens 2 historiske taler, - en om alvoren i landet på grund af den ubudne gæst og 
en med tak for den måde vi danskere fejrede hendes 80 års fødselsdag sammen, men langt fra 
hinanden. 
 
Selv Folketingets medlemmer fandt sammen på en uhørt samarbejdsvillig måde, og vi oplevede 
en statsminister der handlede resolut og modigt – her er alle nok ikke enige. Kreativiteten 
blomstrede på forskellig måde. F.eks. var der pludselig mulighed for restaurationsmad i form af 
”selv hentning” – på godt dansk Take Away. Face Book blev mere livlig og relevant end længe, 
hvor der blev udvekslet ideer, tilbud om hjælp, informationer om hverdagen og meget andet. 
 
For Borgerforeningen medførte det masser af aflyste arrangementer, udskydelse af 
Generalforsamlingen i 2020 fra marts til september, stort set ingen bestyrelsesmøder. 
 
Pyt – vi har overlevet, og nåede da nogle spiseaftener i den forgangne periode. 
 
MØDER: 
Bestyrelsen har på grund af Corona epidemien kun holdt et møde (10. juni 2021) siden 
generalforsamlingen den 7. september 2020. Det var her vi besluttede ikke at holde GF i 2021, 
og at betalt kontingent i 2021 også dækkede 2022. 
 
Vi har dog haft god kontakt via telefonen og mail, så det er som det plejer. 
 
DRØFTELSER: 
De hovedpunkter der har været drøftet i tidens løb er stort set de samme som tidligere: 
 

 Medlemsforhold 

 Økonomi 

 Spiseaftener 

 Aktiviteter i øvrigt 

 Forskønnelsesudvalget. 

 Nye medlemmer 

 Samarbejdet med Forsamlingshuset, Lokal Forum, Kirken, Dagli’Brugsen, Østerpol, 
KØST og kommunen. 

 Julepyntning i Borre og Ålebæk 
 
ARRANGEMENTER: 
 
De gennemførte arrangementer i 2020-21 var: 
 

1. Generalforsamlingen 2020 naturligvis, som var udskudt fra 21. marts til 7. september. 
2. Fredag den 31. juli 2020 havde vi grill aften ved Forsamlingshuset, hvor 22 deltog. Kort 

efter fremmødet proklamerede sekretæren, som også står for indkøb og salg af 
drikkevarer ved spiseaftenerne, at han havde besluttet, at alle drikkevarer denne aften 
var gratis! Formanden og kassereren som deltog, nikkede samtykkende. Det blev en ret 
så munter aften. 

3. Vi havde en lignende aften den 27. juli 2021 med 14 deltagere. Også her var 
drikkevarerne gratis – mest fordi øl og vand havde datoer der var ved at udløbe. Der var 
ingen protester. 

4. Vi fik også gennemført et herligt arrangement med ”Byvandring i Magleby” 27. august 
2021 med 22 deltagere, hvor Jim Hansen travede rundt med os og fortalte om byen og 
dens indbyggere. Vi sluttede hos Eva med herlig spisning – ren succes! 
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5. Både i 2020 og 2021 fik en lille flok igen pyntet Borre, Ny Borre og Ålebæk op til jul.  
6. Første søndag i advent blev aflyst i 2020, men gennemført i 2021 med en del deltagere. 
7. Tøndeslagning i samarbejde med Kirken og Forsamlingshuset blev først genoptaget i år, 

hvor der var over 100 deltagere. 
8. Siden september 2020 til nu har vi kun nået at gennemføre 5 spiseaftener, - men de var 

til gengæld gode. 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. 

 
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. Eva nævnte 
Forsamlingshusets nye muligheder med Internet – så måske kunne vi holde fælles fodboldaften 
(antager hu mente vi skulle se det på storskærm og ikke spille i salen). 
 
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.  
 
INTERNETTET: 
Annette Guldberg er fortsat vores webmaster, og vedligeholder vores hjemmeside rigtig flot. Det 
er vi meget taknemmelige for.  
 
MEDLEMMER: 
Den 1. marts gennemgik formanden, kassereren og sekretæren medlemslisten, hvor vi slettede 
alle dem der ikke havde betalt for 2021, samt dem vi siden har mistet på anden måde.  
 
Medlemstallet er derfor i dag 167. Det er et frafald på ca. 45 fra sidst vi var samlet. Jeg kan dog 
oplyse, at vi i denne måned har fået 10 nye medlemmer.  
 
FORSKØNNELSESUDVALGET: 
Vi er meget taknemmelige for, at forskønnelsesudvalget stadig 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 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. 
 
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.  
 
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 (vi bliver også altid godt beværtet hos Eva).  
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Det var bestyrelsens beretning og hermed ordet til dirigenten. 
 
Spontan applaus for beretningen. 
 
Dirigenten overtog herefter styringen og efterlyste kommentarer eller spørgsmål til beretningen. 
 
Annette nævnte lige, at forskønnelsesudvalget starter i marts pga det gode vejr! 
 
Lene – gerne flere deltagere, det kan være lige hårdt nok, hvis man er for få. 
 
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. 
 
Dirigenten takkede for aflæggelsen og efterlyste spørgsmål fra forsamlingen. 
 
Lone Hammer efterlyste et regnskab for drikkevarerne? Sekretæren forklarede at bestyrelsen 
får år tilbage besluttede at der føres særskilt regnskab for køb og salg af drikkevarer. Det ville 
været helt urimeligt administrativt at lade det går ind over det alm. regnskab (kassereren 
betakkede sig da også højlydt). Revisorerne får normalt regnskabet at se, men altid 
bestyrelsen.   
 
Henning mente vi skulle ansøge om midler sammen med Forsamlingshuset, uden dog at 
nævne konkret til hvad. 
 
Lars spurgte hvordan Borgerforeningen fungerede, - også i forhold til Forsamlingshuset. Det fik 
han så en forklaring på. 
 
Dirigenten efterlyste flere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, men der var kun applaus, 
og dirigenten kunne konstatere regnskabet for godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag. 
Dirigenten hastede vider til punkt 4, som handler om indkomne forslag, - og der var rent 
undtagelsesvist et enkelt fra sekretæren. 
 
Sekretæren informerede kort om Bosætnings Ambassadørerne på Møn, som besøgte alle nye 
tilflyttere med en gavepose med forskellige informationer og en gaveliste. Ambassadørerne 
havde ikke været aktive ca. 2 år pga. Corona epidemien, men var i gang igen. I den forbindelse 
vil de arrangere et møde i april eller maj med de nye tilflyttere og andre Møn boere, hvor der 
gives yderligere informationer om Møn, foreninger m.m., og hvor tilflytterne har yderligere 
mulighed for at skabe et netværk. Tanken er, at der herefter skal spises lidt mad og snakkes 
videre. Der har været tale om dans, men vi får se. 
 
Der er tale om et selv-betalt arrangement, da Bosætnings Ambassadørerne ikke får økonomisk 
tilskud til deres aktiviteter. Her er det, at Borre og Omegns Borgerforening kommer ind i billedet, 
idet vi søger om tilskud til leje af Forsamlingshuset til den planlagte aktivitet. 
 
Spørgsmålet til forsamlingen er derfor:  
Vil BOB betale for lejen af Forsamlingshuset den dag arrangementet afholdes, som både er for 
tilflyttere og øvrige der er interesseret i at møde de nye borgere? 
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Der var lidt debat om hvorvidt Forsamlingshuset kunne sponsorere halvdelen, men sekretæren 
fastholdt, at det var en anmodning til Borgerforeningen, og ønskede at holde Forsamlingshuset 
uden for. Andre tilkendegav også, at Forsamlingshuset havde faste udgifter og ikke kunne 
udøve gave virksomhed. 
 
Herefter blev det vedtaget med applaus, og sekretæren takkede på Bosætnings 
Ambassadørernes vegne. 
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Bestyrelsen besluttede sidste år, at betalingen for 2021 også var gældende for 2022, men nye 
skulle betale kontingent, som stadig var på 100 kr.  
 
Af hensyn til kontingent for næste år, foreslog bestyrelsen samme kontingent som hidtil, som 
forfalder til januar 2023. 
 
Vedtaget med applaus. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. 
På grund af aflyst GF i 2021, er fordelingen skubbet et år. 
 
På valg til bestyrelsen var: 
Eva Toftebjerg Nielsen – forkvinde og modtager genvalg. 
I henhold til vedtægternes § 9 vælges formanden direkte af generalforsamlingen. 
Straks valgt med applaus – Eva takke for valget. 
 
Dirigenten efterlyste dog pligtskyldigt andre kandidater, men der var dyb tavshed. 
 
Herefter til valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Johnny Holst – modtager genvalg. 
Rita Byager – modtager genvalg. 
Ernst Olsen – modtager genvalg. 
Helle Biesheim – modtager ikke genvalg. 
Alle genvalgt med applaus. 
 
 
Valg til suppleanter: 
Ea Trane rykker fra suppleant til bestyrelsesmedlem som afløser for Helle. 
Berit Sørensen - som ikke modtager genvalg. 
 
Dirigenten efterlyste derfor 2 nye suppleanter. 
 
Lone Hammer meldte sig frivilligt. 
Nina Brinck efter lidt betænkningstid. 
 
Så blev der klappet igen. 
 
På valg som revisor er: 
Per Lundsager – som modtager genvalg. 
 
Ingen vovede at stille op mod Per, så han blev også valgt med applaus. 
 
7. Eventuelt 
Vi nåede helskindede frem til sidste punkt på dagsordenen, hvor alt kan siges – men ikke noget 
der kan besluttes. 
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Lars efterlyste initiativer og ideer.  
Dirigenten spurgte om han ville uddybe det, og hvad han selv havde af ideer? Ikke umiddelbart 
nogen. 
 
Der var lidt blandet snak om Forsamlingshusets anvendelse, hvordan man evt. kunne bruge 
Østerpol gratis m.m. Annette Kingombe redegjorde kort for mulighederne i Østerpol. 
 
Ea nævnte, at vi godt kunne tænke os at lave en danseaften, eller sangaften – problemet er 
dog, at vi mangler nogen der vil stille op eller arrangere det! Kom med ideerne til bestyrelsen, 
så vil vi normalt være positive, - men man må selv yde en indsats. 
 
Susanne Nøhr spurgte efter loppemarked, men der er ikke noget planlagt fra bestyrelsens side. 
 
Dirigenten efterlyste modigt flere indlæg, men det var ikke flere, så han kunne give ordet til 
forkvinden til en afsluttende bemærkning. 
 
Eva takkede for fremmødet og den gode orden. Der ville nu blive en kort pause, hvor der vil 
blive sat mad på bordet. Så blev der klappet. 
 
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 tirsdag den 22. marts 2022 kl. 1845.  
 
 

Med dybe knæbøjninger og hattesving 
 
 

Johnny Holst 
Referent 

  
 
                                                                                                         Jan Schlegel 
                                                                                                               Dirigent 
 
 
 
Bestyrelsen m.m. 
 
Forkvinde  Eva Toftebjerg Nielsen 

Toftevænget 1, Magleby, 4791 Borre 
  Tlf. 55 81 23 36 + 20 41 23 36   

eva.toftebjerg.nielsen@gmail.com 
  

Næst forkvinde Annette Kingombe 
  Nørrebyvej 8, 4791 Borre 
  Tlf. 20 42 93 49 
  annette.kingombe@gmail.com 
 
Sekretær  Johnny Holst 

Dortheavej 27, Klintholm Havn, 4791 Borre 
  Tlf. 22 17 70 89 + 43 54 46 54    

j.holst@c.dk 
 
Kasserer  Ernst Olsen 
  Kirkebakken 37, 4780 Stege 

mailto:eva.toftebjerg.nielsen@gmail.com
mailto:annette.kingombe@gmail.com
mailto:j.holst@c.dk
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  Tlf. 24 45 07 69 
  ernstolsen37@gmail.com 
 
Best. medlem  Christina Christensen  

Nyborrevej 4, 4791 Borre 
  Tlf. 50 98 50 50   

annnymand@hotmail.com 
 
Best. Medlem  Rita Byager 
  Ålebæk Strandvej 11, 4791 Borre 
  Tlf. 55 81 21 84 
  byagerrita@gmail.com 
 
Best. Medlem  Ea Trane 
  Dalkildevej 11, Råbylille, 4780 Stege 
  Tlf. 21 62 12 97 
  ea.trane@gmail.com 
    
1. Suppleant  Lone Hammer 
  Nørrebyvej 31. 4791 Borre 
  Tlf. 42 42 95 39 
  loneahammer@gmail.com 
 
2. Suppleant  Nina Brinck 
  Klintevej 491, Magleby, 4791 Borre 

Tlf. 51 20 47 05 
ninabrinck@gmail.com 

 
Revisor  Erling Hemmingsen 
  Nørrebyvej 40, 4791 Borre 
  Tlf. 25 85 13 56 
  e.hemmingsen01@gmail.com  
 
Revisor  Per Lundsager 
  Dalkildevej 11, Råbylille, 4780 Stege 
  Tlf. 21 62 12 96 

per.lundsager@me.com  
 
Webmaster  Annette Guldberg 
 

Johnny Holst 
Sekretær 
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mailto:annnymand@hotmail.com
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