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 Husk lige 

 Bestyrelsen. 

  

  

BOB’S BOB’S GENERALFORSAMLINGGENERALFORSAMLING..  
Fordamen, Eva Toftebjerg, bød den 21. 
Februar 2013 kl. 1902 velkommen til 34 
tilmeldte og et par ikke tilmeldte delta-
gere til årets store begivenhed i Borger-
foreningen. Det var de brave medlem-
mer, som havde fravalgt ”Bonderøven, 
aftenshowet, Mormors vilde ungdom” 
og andre væsentlige programmer i 
”husalteret”.  
 
Stemningen var som altid god, og må-
ske syntes man det var få deltagere, 
men vi håber det er udtryk for, at forhol-
dene er tilfredsstillende, - det er da 
hvad vi hører. Man skal ikke have dårlig 
samvittighed, hvis man ikke deltager, - 
det er en forening der drives af frivillig 
ulønnet arbejdskraft, og medlemsska-
bet er også frivilligt. Vi kan da også 
glæde os over en støt stigende tilgang 
til BOB. Tak for det.  

Torben Nielsen blev (igen) valgt som diri-
gent, og sekretøren blev (igen) valgt som 
referant (så er man også selv ude om 
det). 
 
MØDER: 
Selv om bestyrelsen kun har holdt 4 be-
styrelsesmøder i årets løb, har der som 
vanligt været masser af kommunikation 
på kryds og tværs ved hjælp af telefoner, 
mail, når vi mødtes til diverse arrange-
menter m.m. 
 
DRØFTELSER: 
Bestyrelsen har igen drøftet mangt og 
meget. I overskrifter kan nævnes: 

 Hvilke arrangementer der skulle 
gennemføres 

 Borre Nyt 

 112 hjælpere 

 Hjertestarter 

 Cykelstier 

 Havedage 

 Sankt Hans 

 Ordensregler ved fælles spisnin-
gen 

 Medlemsstatus 

 Økonomi 

 Spiseaftner 

 Julepyntning 

 Juletræs fest 

 Skulptur haven 

 Sodavandsdiskotek 

 Gamle bygninger 

 Kontakter til forskellige udvalg, 
kommunen m.m. 

BORGERFORENINGENS BORGERFORENINGENS BESTYRELSEBESTYRELSE  MM..MM.:.:  
 

Formand Eva Toftebjerg Nielsen 55 81 23 36 - toftebjerg@ofir.dk 
Næstform. Birgit Madsen  55 81 27 65 - pallemadsen@dlgtele.dk 
Sekretær Johnny Holst  22 17 70 89  - j.holst@c.dk 
Kasserer Kim Errebo   25 86 64 74 – kim.errebo@skolekom.dk   
B-medlem Christina Christensen 50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com 
B-medlem Keld Nielsen   29 80 72 35 – keld.hans@gmail.com 
B-medlem Jan Schlegel  48 24 93 83 – jan@schlegel.dk   
Suppleant Berit Kristensen  55 81 26 07 – allan-berit@kristensen.mail.dk 
Suppleant Ib Petersen   55 81 23 23 – ibpetersen353@gmail.com   
 
Revisor Uffe Jørgensen  25 26 98 77 – uffe_stennersen@surfpost.dk  
Revisor Bjarno Reib   54 71 00 90 – bjarno-mona.reib@os.dk 
 
Webmaster Annette Guldberg    - annette.guldberg@gmail.com    
 

Borgerforeningen på Internettet: www.borreborgerforening.dk  

 

   HUSK HUSK LIGELIGE!!  
 

 Fr  07. JUN Byvandring i Borre og grill på legepladsen 

 Sø 23. JUN Skt. Hans aften 

 To 11. JUL ”Energi” vandring (vi ser på forskellige former for varmeenergi) 

 Ti  17. SEP Spiseaften 

 On 16. OKT Spiseaften 

 Sø 10. NOV Spiseaften (Mortensaften) 

 Lø 30. NOV Julepyntning Borre og Ålebæk 

 Sø 31. NOV Fakkeltog, kirken og Forsamlingshuset 

 To 05. DEC Spiseaften 

 Lø 28. DEC Juletræsfest 

 Sø 29. DEC Nedtagning af julepynt Borre og Ålebæk 

 Ma 13. JAN Spiseaften 

 Ti 04.  FEB Spiseaften 

 Ma 24. FEB Generalforsamling 

 Sø 02. MAR Buffet og tændeslagning 

 De 21. MAR Spiseaften (traditionelle oksesteg) 
 
Vi håber endvidere på nogle havebesøg! Hold øje med plakater og hjemmeside! 

Der tages forbehold for ændringer.  

 At sende din e-mail adresse til sekretæren, så du kan komme med på en mail-
liste og få hurtige informationer. Og husk at meddele ny mail-adresse. 

 At Østmøn Lokalråd er på Internettet: www.oestmoen.dk Værd at besøge! 

 Se www.moen-net.dk, hvor du kan finde over 600 arrangementer frem til SEP. 

Borre og Omegns Borgerforening 
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 Forskønnelsesudvalget. 

 Foreningens hjemmeside på In-
ternettet  

 Grøn udviklingsplan fra kommu-
nen vedr. Borre 

 
Der har også været snakket om meget 
andet, men det er uden for referat! 
 
KONTAKTER: 
Bestyrelsen har fortsat mange kontakter 
og interesser omkring de mere eksterne 
forhold. Det er f.eks.: 

 Kontakt til kommunen 

 Lokalrådet 

 Lokale handlende – specielt 
Dagli’Brugsen 

 Møns Bank 
 
ARRANGEMENTER: 
Bestyrelsen forsøger fortsat at gennem-
føre forskellige arrangementer, som tilgo-
deser medlemmerne, og skaber mulig-
hed for gode sociale kontakter til hinan-
den. Vi kan og vil ikke konkurrere med 
aftenskolerne og andre om koncerter el-
ler spændende foredrag, men derfor kan 
det godt være, at vi en gang arrangerer 
noget om foredrag eller musik eller noget 
helt andet.  Vel drøfter bestyrelsen politi-
ske forhold, men vi har den opfattelse, at 
sådanne forhold er bedst tjent med at bli-
ve behandlet og fremført via lokalrådet.  
De gennemførte arrangementer er: 
 

1. Generalforsamling 
2. Sankt Hans bål med grill, bål og 

familielege. 
3. Et specielt havebesøg (ingen ha-

vedage, men ”Haverne i Åle-
bæk”). 

4. 6 gange fællesspisning i forsam-
lingshuset, hvor der har været 
god tilslutning. 

5. Tøndeslagning i forbindelse med 
spisningen 10. februar 

  
6. Juleudsmykning med efterføl-

gende spisning for de aktivt 
deltagende. 

7. Fakkeltog med fælles sang i 
kirken og efterfølgende gløgg 
og æbleskiver i forsamlingshu-
set. 

8. Juletræsfesten den 28. decem-
ber. 

9. Discofest for de unge. 
 
Alt i alt syntes vi der fortsat der er en 
passende balance mellem Borgerfore-
ningens arrangementer og andre tilbud 
på Møn.  
 
IDEER TIL ARRANGEMENTER: 
Bestyrelsen drøfter jævnligt muligheden 
for andre typer arrangementer, som I 
har hørt om ved tidligere generalfor-
samlinger, og vi modtager gerne ideer 
fra medlemmerne. Vi vil gerne have an-
dre inddraget i gennemførelse af aktivi-
teter 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: 
Som nævnt sidste år, blev sekretæren 
også redaktør for Borre Nyt fra og med 
april nummeret 2011, og sidder stadig i 
stolen. 
Sekretøren, som nu er titlen, skrev i 
sidste nummer: Kære medlemmer i 
Borgerforeningen, hvis i ikke snart fin-
der en anden redaktør, vil I fortsat blive 
”bombarderet” med noget/lidt af al den 
kultur der findes på Møn, Bogø m.m. 
Det kan være forsamlingen har kom-
mentarer efter beretningen, men sekre-
tøren modtager gerne indlæg fra med-
lemmerne til bladet. 
 
INTERNETTET: 
Vores webmaster, Annette Guldberg,  

DIALOGMØDE.DIALOGMØDE.  
Østmøn Lokalråd havde indkaldt til 
”dialogmøde” den 4. Marts 2013, hvor 
der mødte 145 borgere op! Det er altså 
imponerende. 
 
Emnerne var også meget relevante og 
særdeles interessante: 

 Kloakering 

 Busdrift 

 Internet 

 Klintholm havn 

 Handelsliv/bycenter i Vordingb´. 

 Boliger 

 Adgang til strandene 
 
Læs referat fra mødet på hjemmesiden: 
www.oestmoen.dk  

Mødet blev som vanligt godt styret, og 
der var mange der tog ordet. Det var en 
fornøjelse at opleve det store engage-
ment, og ikke mindst den meget sobre 
tone der blev holdt hele vejen, selv om 
der var nok så mange forhold, som 
kunne provokere til ”stærke ord”. Stor 
tak og ros til Østmøn Lokalråd, og ikke 
mindst til formanden, Torben Nielsen. 
Også tak til de 4 fremmødte fra Vor-
dingborg kommune. 

HAVEDAGE 2013HAVEDAGE 2013  
De sidste 5 år har Borgerforeningen gen-
nemført besøg i forskellige haver. Der 
kommer mellem 0 – og 20 besøgende 
(regn og rusk giver ikke mange besøgen-
de). Vi vil gerne gentage ”Havedagene” i 
2013. Har du lyst til at lægge have til? 

Det er ganske enkelt og ukompliceret, og 
din have behøver ikke være en park. Det 
kan være du blot har en spændende køk-
kenhave, eller staudebede, eller sjove 
havenisser eller noget helt andet. Besø-
gene starter kl. 1900 og slutter ca. 2100. 
Gæsterne har selv kaffe og brød med. 
Erfaringen er, at værterne laver lidt 
ekstrakaffe, men det er ganske frivilligt. 
Erfaringen er også, at gæsterne er meget 
generøse med at dele kage ud – alene 
det er et besøg værd! 
 
Ideen er at få inspiration, snakke planter, 
anlæg eller hvad der nu kan have inte-
resse. Bonus effekten er hyggeligt sam-
vær i et par timer. Du bestemmer selv 
datoen for, hvornår du holder åben have 
for Borgerforeningens medlemmer. Kon-
takt sekretøren snarest, hvis du har ha-
ven! 

 



DEN MUNTRE SPALTEDEN MUNTRE SPALTE 
Over frokosten fortalte to venner hinan-
den om de herlige drømme de havde haft 
den forgående nat. 
 
Den ene sagde: ”Jeg drømte, at jeg var i 
cirkus. Det var pragtfuldt med elefanter, 
akrobater, klovner, is og lakridskonfekt. 
Alle tiders tur! Jeg følte mig igen som en 
12 årig frisk dreng. Det var ærgerligt, at 
du ikke var der.” 
 
Vennen sagde: ”Skulle det være noget. 
Næ du, jeg drømte, at jeg var alene 
hjemme, da det ringede på døren. Der 
stod Madonna uden for i bikini og spurg-
te, om hun måtte komme ind. Ind kom 
hun, og vi satte os ved siden af hinanden 
i sofaen, hvor hun fortalte mig, at jeg var 
en flot fyr, og lagde armen om mig.  
Så ringede det igen på døren, og nu var 
det Angelina Jolie i gennemsigtigt nattøj. 
Hun ville også gerne ind til mig. Hun kom 
inden for og satte sig på den anden side 
af mig. Hun syntes også, at jeg var en 
flot fyr, og lagde armen om mig. Jeg skal 
love for, at de var interessante at være 
sammen med, og de blev der hele nat-
ten.” 
 
”Hør”, sagde den anden, ”vil du fortælle 
mig, at du sad alene sammen med Ma-
donne og Angelina Jolie hele natten 
uden at ringe til mig”? 
 
”Det gjorde jeg skam også”, sagde ven-
nen, ”flere gange endda, men jeg fik at 
vide, at du var taget i cirkus.” 
 

 

STEDET HVOR VI HANDLER: 

har vedligeholdt vores hjemmeside på 
Internettet på eksemplarisk vis i årets 
løb. Det er vi meget taknemmelige for. 
Når sekretøren sender nyheder, indkal-
delser, Borre Nyt m.m. til Annette, er de 
lagt på hjemmesiden få dage efter, hvil-
ket er usædvanligt hurtigt. Hvis der er 
noget der smutter, er det fordi sekretø-
ren lidt sent kommer i tanke om at ori-
entere Annette. 
I skulle prøve at gå ind og se på sider-
ne, - de er et besøg værd. 
 
MEDLEMMER: 
Vi arbejdet naturligvis hele tiden på at 
får flere medlemmer i borgerforeningen. 
Det har betydning for både økonomi og 
indflydelse, hvis vi er mange medlem-
mer. Ved GF 2008 var der 137 med-
lemmer, ved GF i 2009 var der 165, 
ved GF i 2010 der 180 medlemmer, 
ved GF i 2012 var vi 197 medlemmer 
og i dag er vi 194 medlemmer, og 3 er 
på vej. Det er ret tilfredsstillende i krise-
tider. 
 
Hver gang vi konstaterer nye tilflyttere, 
kontaktes de af sekretøren. 
 
Strategien er fortsat, at hvis vi gennem-
fører nogle gode arrangementer, vil det 
tiltrække flere medlemmer. Den bedste 
måde er dog, at nuværende medlem-
mer motiverer naboer, venner og be-
kendte til at være med, og hermed til at 
udvikle borgerforeningen til en endnu 
bedre forening. 
 
En rigtig god ide kom fra et nyere med-
lem, Carsten Hansen i Magleby, som 
forærede sin nabo et medlemskab i 
Borgerforeningen og 3 gange spisning! 
Den idé må gerne efterlignes. 
 
FORSAMLINGSHUSET: 
Borgerforeningen har fortsat et rimelig 
godt samarbejde med forsamlingshus- 

et, - og det er jo specielt Birgit Madsen, 
der yder en stor indsats til gavn for Bor-
gerforeningen. 
 
Som nævnt ved sidste generalforsam-
ling, lejer vi nu Forsamlingshuset til de 
forskellige arrangementer. Når spisesæ-
sonen er afsluttet vil vi gøre regnskabet 
op for at se, om der er balance i regnska-
bet. Bestyrelsen vil gøre sig store an-
strengelser for, at vi fortsat kan gennem-
føre spiseaftner. Rent faktisk har vi fået 
flere medlemmer p.g.a. prisforskellen for 
medlemmer og ikke medlemmer, - det 
positive skal jo med. 
 
Ved spisningen i januar var der desværre 
ikke særlig varmt, - nærmest koldt – i sa-
len. Det gjorde vi naturligvis forsamlings-
huset opmærksom på, og satser på en 
prisreduktion af samme grund. Det er 
dog ikke den måde, at vi vil have rabat 
på. 
 
GRUPPER: 
På tidligere GF har vi oprettet forskellige 
grupper, men rent faktisk fungerer kun 2. 
Forskønnelse: 
Gruppen tæller i dag 8 medlemmer med 
Keld Nielsen som ”ankermand”, og er ret 
aktive.  
Juleudsmykning. 
Her er der 6 medlemmer + en del ”free 
lancer”, og vi må konstatere, at der rent 
faktisk blev pyntet mere op end nogen-
sinde i Borre og Ålebæk. Birgit Madsen 
er formand for udvalget. 
Grupperne er meget åbne for nye med-
lemmer, og vi opretter gerne andre grup-
per, hvis der er ideer og aktive medlem-
mer til det. 
 
SKULPTURHAVEN I BORRE  
Bestyrelsen har flere gange drøftet ideen 
om en ”skulpturpark” på den gamle sned-
kergrund, uden at der er kommet noget 

KLIPFISK KLIPFISK PÅPÅ  NYORD.NYORD. 
Nyord har en gammel tradition hvor 
man i februar arrangerer ”Klipfiske-
aften” i forsamlingshuset. Maden tilbe-
redes af en professionel kok udefra. 
Overskuddet går til driften af forsam-
lingshuset, som alle på Nyord er med-
ejere af. Arrangementet er åbent for 
gæster uden for Nyord, hvis man altså 
kender til traditionen eller bliver inviteret 
til at deltage.  
 
Venlige mennesker på Nyord inviterede 
Brita og mig til at deltage, og jeg ved 
ikke noget bedre, end at møde kendte 
eller nye mennesker over et godt måltid 
mad. Og godt - det var det! Jeg var lidt 
forbeholden over for klipfisken, men det 
er nærmest som at spise torsk med sal-
tet smag, og tilbehøret er det samme 
som til kogt torsk. Alternativt kunne 
man få mørbradgryde, - men der var 
ikke mange, som spiste det.  

Herefter var der hjemmelavet is med 
portvin til, kaffe og amerikansk lotteri. 
Jeg var så heldig at vinde et par gange, 
- men vi spiste straks gaverne 
(chokolade og lignende).  
 
God mad, god stemning og god varme 
– vi vil da prøve at ”fedte” os ind igen til 
næste år. Det kan anbefales at deltage! 
 

 



   
 

 

FÆLLES FÆLLES SPISNINGSPISNING..  
Siden sidste nummer har der været gen-
nemført yderligere 3 fælles spisninger. 
Den 17. januar var det Hans, Keld, Lone 
og Leif, som havde tilberedt Vin kylling 
og æbletrifli. Desværre var der p….koldt i 
salen, men det var ikke kokkenes fejl. 
 
Den 10. februar var det Birgit, Christina 
og Kim der stod for buffet med frikadeller, 
flere slags tærter og salater, samt brød. 
Efterfølgende kaffe og masser af kage. 
Spisningen blev holdt kl. 1300, og efter 
spisningen var der tøndeslagning for ud-
klædte. Der var mange fantasifuldt ud-
klædte børn, og de gik virkelig til 
”tønden”. Bemærk nedenfor hvor elegant 
man kan tæske en tønde! Op på tæerne! 

Den 22. marts havde Birgit, Christina og 
Kim sørget for den traditionsrige okse-
steg med tilbehør og chokolade mousse. 
Maden var super. Formanden delte en 
sang ud, men ingen kendte rigtigt melodi-
en. Langt om længe fandt Annette Kin-
gombe den (hun synger også i kor!), og 
så kæmpede vi os igennem hele sangen. 
 
Alt i alt en god sæson med gennemsnit-
ligt 56 deltagere. Mindste var 34 og stør-
ste var 84. Trods ændrede økonomiske 
vilkår, har vi formået at gennemføre spis-
ningerne uden nævneværdige tab! Vi 
fortsætter ufortrødent igen til efteråret. 

konkret ud af det. 
 
Gurli Gottlieb udviste i foråret et prisvær-
digt initiativ og stor indsats for at få en 
”skulpturhave” etableret – og hendes ind-
sats har båret frugt til stor glæde for os 
alle.  
Takket være Gurli’s indsats har Møns 
Banks Jubilæumsfond ydet et legat på 
15.000 kr. til stedsegrøn beplantning, bu-
ske og flisefundamenter, hvor 2 lokale 
kunstnere har opstillet nogle af deres 
kreative og fantasifulde skulpturer. 
 
Skulpturerne er lavet af Gurli Gottlieb og 
Jørgen Bundgaard Toft. Mange tak. 
 
GRØN UDVIKLINGSPLAN. 
Jan Schlegel gjorde bestyrelsen op-
mærksom på kommunens grønne udvik-
lingsplan i efteråret. I den anledning var 
der en del mail – aktivitet i bestyrelsen, 
som endte med et notat fra fordamen til 
kommunen ang. forhold i Borre. Primært 
vedr. legepladsen og de tomme grunde. 
 
Vi fik nok ikke drøftet det grundigt igen-
nem, men så langt er vi altså i dag. 
 
AFSLUTNING: 
Til slut vil jeg nævne det gode samarbej-
de der er i bestyrelsen. Det er altid en 
fornøjelse at mødes, og stemningen er 
altid god, selv om vi ikke er enige om alt. 
Her er det værd at huske sekretørens le-
veregler ved diskussioner: 
 

1. Hver gang vi er uenige, er der 
mulighed for udvikling. 

2. Hvis to ALTID er enige, er den 
ene idiot. 

3. Man må ikke forveksle uenighed 
med fjendskab. 

 
Det var bestyrelsens beretning. 
Der var spontan applaus. 

Dirigenten takkede for beretningen og 
efterlyste bemærkninger. 
 
Erik Hansen ville gerne høre om Møn 
Nu i relation til Borgerforeningen. Se-
kretøren kunne oplyse, at foreningen 
som sådan ikke havde kontakt med 
Møn Nu. Søren Kraneled deltog på sid-
ste GF for at fortælle om Møn Nu, hvor-
efter det er op til den enkelte at melde 
sig ind i foreningen og deltage i de for-
skellige aktiviteter. Der er flere forskelli-
ge grupper, - f.eks. Turistgruppen og 
Marketingsgruppen. Kontingentet er 
100 kr. årligt. Se mere på www.møn.nu  
Dirigenten kunne tilføje, at lokalrådet er 
i kontakt med Møn Nu. 
 
Anette Kingombe nævnte de ledige 
grunde i relation til Grøn Plan. Hun kun-
ne godt tænke sig, at grundene fik lov 
at stå som åbne pladser, hvor der vok-
sede mere eller mindre vilde planter, og 
opfordrede bestyrelsen til at tale med 
Vordingborg kommune herom. Der kom 
lidt løs snak om at slå med le, men be-
styrelsen har taget det til efterretning. 
  
Fordamen er opmærksom på det, og 
nævnte om nogle foreninger der havde 
fået lavet solcelle anlæg på tomme 
grunde. Bestyrelsen har løst drøftet 
muligheden for en ”Energidag”, hvor vi 
kunne høre mere herom fra fagfolk. Det 
kunne handle om solenergi, husstands-
møller m.m. 
 
Hans Sattrup kom med nogle informati-
oner om ”husstandsvindmøller” som 
ikke sådan lige var tilladt. Ideen med en 
energidag er god.  
 
Dirigenten pressede voldsomt for flere 
indlæg, men der var venlig tavshed.  
 
Herefter kunne dirigenten give ordet til 
kassereren 

REGNSKABET. 
Kassereren, Kim Errebo, gennemgik 
regnskabets hovedtal, og kunne i øvrigt 
henvise til det omdelte trykte regnskab. 
Regnskabet er godkendt af revisorerne 
og bestyrelsen. 
 
Kim fremlagde også et budget (selv om 
det ikke kræves)  – som er en prognose 
for kommende udgifter. Han kommen-
terede også nogle af nøgletallene. 
 
Regnskabet blev godkendt enstemmigt 
– faktisk med applaus. 
Kontingentet er fortsat 100 kr. årligt pr. 
person. 
 
Valg til bestyrelse, suppleanter og revi-
sorer gik let – alle genvalgt. Se bagsi-
den med status for bestyrelsen. 
 
EVENTUELT. 
Der var et indlæg fra Hans Sattrup om 
solceller og energi, og herefter stort set 
kun et indlæg og drøftelse omkring det 
at slå med le! 
 
Dirigenten forsøgte igen venligt at lokke 
nogle frem med indlæg, men ingen ”gik 
i fælden”, - der var dyb tavshed. Det tog 
dirigenten klogelig som udtryk for, at 
alle havde fået sagt det de ville, hvoref-
ter han gav orden til fordamen. 
 
Fordamen sluttede med at takke for 
valget og bød på lidt at spise – hvoref-
ter hun og dirigenten smuttede (de hav-
de lovet sig væk til atter en generalfor-
samling i aften). 
 
Som vanligt blev der snakket lystigt om 
mangt og meget, og vi kom hinanden 
rigtigt meget ved, men det er heldigvis 
helt uden for referat.  
SE HELE REFERATET PÅ HJEMME-
SIDEN! 


