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Borre og omegns Borgerforening. 
 

Generalforsamling 10. marts 2011. 

 
 

Trods regn, kulde og blæst kunne formanden, Eva Toftebjerg, byde velkommen til os alle sammen. Hun udtrykte 
stolthed over så mange fremmødte (60). Hun henviste til dagsordenen, der var som altid:  
 
 

Dagsordenen ifølge vedtægterne var: 
 
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 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor. 

 
7. Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
På bestyrelsens vegne foreslog formanden Torben Nielsen som dirigent.  
  
Torben Nielsen blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og håbede GF måtte forløbe så godt som den 
plejede. Han kunne konstatere GF lovligt indvarslet både med annoncering i lokalbladet og Borre Nyt og hermed 
beslutningsdygtig. Han læste herefter dagsordenen op. 
 
Johnny Holst (sekretæren) blev valgt som referent – oven i købet med lidt klapperi (der har aldrig været kampvalg 
om den opgave).. 
 
Dirigenten foreslog valg af stemmetællere – en ved hvert bord. Det blev Helle, Ingerlise og Brita – og så klappede 
vi igen.  
 
Efter således at have motioneret hænderne, kunne dirigenten give ordet til formanden for aflæggelse af 
bestyrelsens beretning. 
 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Eva Toftebjerg Nielsen. 
 
Hun takkede først og fremmest for det store arbejde bestyrelsens medlemmer lavede, og hvor let det var at få 
tingene gjort, og således ikke svært at være formand. 
 
Der har igen i valgåret været afholdt 6 bestyrelsesmøder samt en hel del kommunikation via mail og telefoner. 
 
Der ud over har bestyrelsen gennemført en temadag, hvor vi arbejdede ihærdigt med Borgerforeningens fremtid, 
hvad kan vi, hvad vil vi o.s.v.  
 
Bestyrelsen har drøftet mangt og meget. Kort kan nævnes hovedtemaerne: 
 

 Økonomi 

 Kontakter til forskellige udvalg, kommune m.m. 

 Planlægning af arrangementer 

 Menuer på maddagene 

 Forskønnelsesudvalget, som gør et stort arbejde med Brita Riise i spidsen. 

 Blomsterstanderne v. kirkepladsen, vanding m.m. som bestyrelsen har stået for. 

 Snedkergrunden – hvor vi tidligere havde en ide om at skabe en skulpturpark, men som vi har droppet, da 
vi indså, at blot vedligeholdelsen ville blive problematisk, samt af andre grunde. 
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 Borrenyt – hvis 38 numre Niels Aage så flot har stået for. Johnny Holst har påtaget sig opgaven, nu hvor 
Niels Aage afgår. 

 Juleudsmykningsudvalget, som også gør et stort arbejde med Helle i spidsen. Her har Birgit Madsen taget 
over. 

 Foreningens hjemmeside på Internettet 

 Foreningens 10 års Jubilæum i april i år. 
 
Specielt vedr. Temadagen havde vi nogle drøftelser, ud over de nævnte, om: 

 Fremstilling af en folder om Borgerforeningen som en slags PR. Den arbejder Christina Christensen på 
med Johnny. 

 Niels Aage og Helle Poulsen går efter mange år i Bestyrelsen ud, og vi har drøftet, hvem der skal overtage 
de mange opgaver, som Niels Aage og Helle har taget sig af gennem årene – og der er mange. Det er 
nogenlunde kommet på plads, men der er bestemt mulighed for opgaver til medlemmer, som vil gøre en 
indsats. Det kan være, at bestyrelsen vender tilbage med råb om hjælp, og så håber vi, at nogle vil høre 
råbet. 

 Udfasning af sensommerfesten, som koster mange penge og giver stort underskud p.g.a. relativt få 
deltagere. 

 
Bestyrelsen har haft mange kontakter og interesser omkring de mere eksterne forhold, hvor Niels Aage fortsat er 
den mest aktive. Det er 

 Kontakt til kommunen 

 Lokalrådet 

 LAG (Lokale Aktivitets Gruppe) 

 Landsbyforum 

 Lokale handlende 

 Møns Bank 
 

Det har fortsat ligget bestyrelsen på sinde at gennemføre forskellige arrangementer, som tilgodeså medlemmerne, 
og skabte muligheder for gode sociale kontakter til hinanden. De gennemførte arrangementer er fortsat: 
 

1. Sankt Hans bål med grill, bål og familielege. 
2. Havebesøg 
3. Legedage på Borre legepladsen 
4. Vi har været lidt involveret i den kunstneriske happening i forbindelse med Kulturfestival Tumult. 
5. Fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der har været rigtig god tilslutning. 
6. Juleudsmykning med efterfølgende spisning. 
7. Fakkeltog med fælles sang i kirken og efterfølgende gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. 
8. Juletræsfesten den 28. december. 

 
 
Alt i alt syntes vi selv at have en passende balance mellem Borgerforeningens arrangementer og andre tilbud på 
Møn.  
Bestyrelsen drøfter til stadighed mulige arrangementer. Nogle af de ting vi fortsat mener der er en mulighed er: 
 

 Børnebazar 

 Sodavandsdiskotek for børn/unge 

 Bytte planter dag  

 Finde medlemmer der kan noget specielt, og lade dem fortælle, vise m.m. 

 Syltemarked 

 Håndværkerdag – hvem kan hvad, hvordan, fif m.m. 

 At holde høns, grise, får, eller…. 

 Fiskedag – hvordan, hvor og så gøre det. 

 Besøgsvenner – har hørt der er mange enlige 

 Skovtur til Jydelejet 
 
 
Vi modtager gerne ideer fra medlemmerne, og hvis der er medlemmer i borgerforeningen, som har lyst til at stå for 
et arrangement, - af de nævnte eller andre, så hører bestyrelsen gerne herom. 
Et andet forhold er, hvordan vi får flere medlemmer i borgerforeningen. Det har betydning for både økonomi og 
indflydelse, hvis vi er mange medlemmer. Ved GF 2008 var der 137 medlemmer, ved GF i 2009 var der 165, og i 
dag er der 180 medlemmer! 
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Strategien har fortsat været, at hvis vi gennemfører nogle gode arrangementer, vil det tiltrække flere medlemmer. 
Den bedste måde er dog, at nuværende medlemmer motiverer naboer, venner og bekendte til at være med, og 
hermed til at udvikle borgerforeningen til en endnu bedre forening. 
På tidligere GF har vi oprettet forskellige grupper, hvor der fortsat er mulighed for at tilmelde sig. 
 
Aktivitetsgruppen:  
Der er ikke rigtig tilslutning, men vi ser gerne, at nogle melder sig. Måske ikke i gruppen, men har nogle en ide til et 
eller flere arrangementer som de vil stå for, så hører bestyrelsen gerne herom som før nævnt. 
 
Historiegruppen: 
Der var en gang 5 medlemmer, men fakta er, at der ikke har været holdt møder, så vi må sige, at gruppen er en 
mulighed, men for tiden er den i dvale. Måske kan den genoplives. 
 
Forskønnelse: 
Gruppen tæller i dag 8 medlemmer med Brita Riise som ”formand”, og er ret aktive.  
 
Juleudsmykning. 
Her er der 6 medlemmer + nogle ”free lancer”, og vi må konstatere, at der rent faktisk blev pyntet mere op end 
nogensinde i Borre og Ålebæk. Formandskabet overtages af Birgit. 
 
Alle grupper er åbne for tilgang, hold jer ikke tilbage. 
 
Formanden brugte lejligheden til at rose Lone Jensens gule ærter, som efter hendes opfattelse var de bedste man 
kunne få, at der var kommet en låge ved legepladsen som et resultat af samarbejdet med kommunen, at 
Dagligbrugsen var en god sponsor med æbleskiver ved fakkeltoget, og forsamlingshuset velvillige opvarmning. 
 
Eva sluttede med at rose Niels Aage og Helle for deres store arbejde, men det ville hun vende tilbage til om lidt. 
  
Det var bestyrelsens beretning og hermed ordet til dirigenten. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 
Dirigenten takkede for beretningen, og sagde, at der nu var mulighed for ros og ris og debat. 
 
Erik ønskede at høre om hjemmesiden på Internettet, samt hvad har foreningen af forbindelse til kommunen, og 
hvordan går det med skolen? 
 
Formanden kunne oplyse, at vi har haft møde med kommunen vedr. nedrivning af faldefærdige huse, men det 
politiske går i dag via lokalrådet, hvor vi har god kontakt. Skolen ligger også ind under lokalrådets aktiviteter.  
 
Sekretæren kunne oplyse, at vi har en hjemmeside, og vil sørge for, at adressen kommer med i næste Borre Nyt. 
 
NAP slog lige på stortromme for lokalrådet, hvor skolen, bustransport m.m. henhører under, og hvor der er møde 
den 21. marts kl. 1900 i forsamlingshuset. Han opfordrede alle til at møde og give til kende, hvad de ønsker m.m. 
Det er ikke Borgerforeningen, som skal stå for det, men lokalrådet, for ikke at blande alt for mange forskellige 
foreninger ind i det politiske. Han kunne dog oplyse, at vi altid har haft en god dialog med kommunen, selv om vi 
ikke altid er enige.  
 
Dirigenten kunne supplere med, at lokalrådet har fat i de gamle huse. 
 
Knud kunne i relation til Eriks spørgsmål sige, at der var lavet et midlertidigt udvalg i kommunen, som skal komme 
med et forslag til kommunen i forbindelse med skolerne på Møn i relation til det faldende børnetal. Vedr. de 
faldefærdige huse er der lang vej. Man har søgt yderligere midler. Problemet er, at ejerne – f.eks. Sønderby kro – 
ikke reagerer på henvendelser. Vi må naturligvis respektere den private ejendomsret. Vi må forsøge at påvirke 
dem til at være mere åbne og modtagelige, og presse på for at få gang i noget udvikling – eller rettere afvikling. 
Skoleproblemet er alvorligt, fordi der kun er 110 børn til hele skolen. Det giver ikke mange børn i hver klasse i 
gennemsnit. 
 
Dirigenten kunne tilføje, at befolkningstallet falder med 10 % inden for de kommende år. 
 
Egon henviste til raketstationen på Ålebæk Strandvej, hvor han synes der mangler et skilt. JH kunne fortælle lidt 
historie om raketstationen, som står på Ålebæk Strandvej ved Hyldemosegård. Forslaget tages til efterretning. 
 
Ingerlise: Vi der har været med tidligere i julepynteudvalget kan vel bare fortsætte? Det kan de. 
 
Dirigenten efterlyste flere indslag, - hvor der blev råbt: Tal højere! 
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Solvejg foreslog indkøb af en mikrofon. 
 
NAP vil gerne bakke op om noget fra beretningen. Han efterlyser forslag fra medlemmerne om, hvad de gerne vil 
have bestyrelsen til at lave. Han nævnte nogle historiske arrangementer, men opfordrede til igen at komme med 
forslag på den måde, at man slog sig sammen til at lave et arrangement. Der er i dag lidt bedre økonomi end 
tidligere. 
 
Dirigenten efterlyste forslag – så er det nu.  
 
Egon savner en sving om til noget musik. 
 
Ny – hver første mandag i måneden kunne man lave en pensionistklub og hver anden mandag i måneden lidt 
bankospil. 
 
Henny: Forslag om at finde en venskabsby, som man kunne udveksle erfaringer m.m. med. Måske også få nogle til 
at holde foredrag – altså nogle der kunne sige nogle fornuftige ord. 
 
Det var det – beretningen blev godkendt, ingen stemte imod – og der blev da også klappet. 
 
Herefter fik kassereren ordet. 
 
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
Kassereren var ikke ked af at fremlægge regnskabet, da det ser helt pænt ud, bl.a. fordi vi har fået en del nye 
medlemmer, og hvis alle betaler, er vi nu 190 medlemmer! 
 
Han kom herefter med nogle korte kommentarer til regnskabet. 
 
Specielt nævnte han sponsorerne og deres fine tilskud. 
 
Han kunne nævne til slut, at vi i dag har ca. 55.000 kr. i kassen. 
 
Regnskabet godkendt med akklamation – op til flere gange. 
 
Enstemmigt vedtaget oven i købet. 
 
4. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
NAP havde igen ordet. Der er ikke krav om budget ifølge vedtægterne, men vi laver et hvert år, så bestyrelsen kan 
holde lidt snor i udgifterne. Budgettet er således et (kvalificeret) gæt på kommende udgifter. 
 
Ud fra disse tanker, foreslås samme kontingent igen i år – for 11 år i træk – 100 kr. 
 
Ingen stemte imod forslaget – vedtaget enstemmigt. 
 
 
6. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor. 
 
Eva Toftebjerg er på valg  modtager genvalg – genvalgt ved akklamation. 
Niels Aage Poulsen er på valg  modtager ikke genvalg 
Birgit Madsen er på valg  modtager genvalg – genvalgt ved akklamation 
Johnny Holst er på valg  modtager genvalg – genvalgt ved akklamation 
 
Helle Poulsen er på valg  modtager ikke genvalg 
 
Forslag til bestyrelsesmedlem er Keld Nielsen, Ålebæk – Vagt med akklamation 
Forslag til suppleant er Kim Errebo, Ny Borre – Vagt med akklamation 
 
Vener Petersen på valg som revisor og blev genvalgt med akklamation.  
 
Hvor svært skal det være! 
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7. Eventuelt 
 
Knud tog ordet og snakkede om, at bankospil helst ikke skulle kollidere med andre arrangementer og henviste til 
forsamlingshusets aktiviteter. 
 
Formanden tog orden og bad NAP og Helle om at komme op til hende: Hun overrakte en gave fra os alle sammen, 
et gavekort på 3 overnatninger på et hotel (54 valgmuligheder) med morgenmad og en 3 retters menu som tak med 
ordene: 
 
Med stor tak fra Borre og Omegns Borgerforening for utrættelig, omfattende og initiativrig indsats for 
Borgerforeningen. 
 
Niels Aage og Helle modtog stort og larmende bifald fra en stående forsamling. 
 
Lone Hammer: Hvad nu med vores and Mortens aften Niels Aage? 
 
Niels Aage  – det var med vemod, at de trådte ud af bestyrelsen. De næsten 10 år har været en glæde for dem, og 
ikke som en ubehagelig pligt eller et åg. Glæden er, at mange bruger det der laves. De har haft det rigtig dejligt i 
bestyrelsen, hvor der er en meget, meget, meget afslappet stemning, hvor man ikke holder sig særlig strengt til 
dagsordenen. Der er mange vildveje og omveje, men vi kommer da altid igennem på en god måde. Tak for 10 
skønne år – og vi melder os ikke ud af Borgerforeningen, det er kun bestyrelsen. Vi deltager gerne fortsat i f.eks. 
madlavning. 
Helle: Nu sagde NAP så smukt mig, men jeg vil gerne takke for dem der har slidt med julepyntningen. Tak for alt 
godt, tak for al sjov, tak for det hele. 
 
Dirigenten – ja det er vemodigt. Hermed kunne han lukke GF og give ordet til formanden. 
 
Eva takkede dirigenten, og annoncerede for det kommende jubilæum. Nu var der mad. 
 
Resten af aftenen hyggede vi os bravt med smørrebrød og hinanden, hvilket (heldigvis) er uden for referat. 
 
Borre forsamlingshus torsdag den 10. marts 2011.  
 
 
 
 
                                           Johnny Holst                                                Torben Nielsen 
                                              Referent                                                          Dirigent 
 
 
Umiddelbart efter konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
Eva Toftebjerg Nielsen Formand 
Lone Jensen  Næstformand 
Johnny Holst  Sekretær 
Birgit Madsen  Bestyrelsesmedlem 
Fritze Hvidt Røder Bestyrelsesmedlem 
Christina Christensen Bestyrelsesmedlem 
Keld Nielsen  Bestyrelsesmedlem 
 
Berit Kristensen Suppleant 
Kim Errebo  Suppleant og kasserer 
 
Verner Petersen Revisor 
Bent Petersen  Revisor 
 
Borre forsamlingshus torsdag den 10. marts 2011. 
 
 

 
                                      Eva Toftebjerg Nielsen                                                     Johnny Holst 
                                                 Formand                                                                    Sekretær 


