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Borre og omegns Borgerforening. 
 

Generalforsamling 24. februar 2014. 

 
 

Fordamen, Eva Toftebjerg, bød hjertelig velkommen til de 55 tilmeldte til generalforsamlingen (edder flot), - hun 
sagde end dog at det var dejligt at se så mange. Eva foreslog på bestyrelsens vegne Torben Nielsen som Dirigent, 
- og han blev straks valgt med akklamation. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede straks, at GF var lovligt indvarslet og henviste bl.a. til Ugeavisen for 
Møn, som sekretøren viftede med. Ingen havde indvendinger mod lovligheden. 
 
Herefter læste dirigenten dagsordenen op: 

 
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 kunne herefter gå til valg af referent, og da sekretøren allerede var i gang med referatet, var han valgt. 
Der var ingen der protesterede. 
 
Som stemmetællere blev Inge – Lise Olsen, Lone Hammer og Hans Sattrup ”valgt” af dirigenten, og de modtog 
valgene. 
 
Straks efter kunne dirigenten igen overlade scenen til fordamen til aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
 
2. Bestyrelsens beretning ved fordamen, Eva Toftebjerg Nielsen. 
 
MØDER: 
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb, og som vanligt har vi haft en masser af kommunikation på 
kryds og tværs ved hjælp af telefoner, mail, når vi mødtes til diverse arrangementer m.m. Generelt må det siges, at 
der er en god og jævnlig kontakt mellem bestyrelsens medlemmer. 
 
DRØFTELSER: 
Bestyrelsen har igen – igen drøftet mangt og meget. I overskrifter – mange kendte gengangere - kan nævnes: 
 

 Medlemsforhold 

 Økonomi 

 Borre Nyt 

 Undersøgelse om historieskrivning for området 

 Kontakt til kommunen vedr. huse til nedrivning 

 Blomsterstanderne ved kirkepladsen 

 Spiseaftener 

 Aktiviteter i øvrigt 

 Hjertestarter (som fik nogle flere ord med på vejen og henvist til uddelte brochurer om 112 kurser) 

 Høslæt på Snedkergrunden 

 Cykelstier 

 Hvilke arrangementer der skulle gennemføres 

 Forskønnelsesudvalget. 

 Flagning ved de kongeliges besøg på Møn 
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 Evaluering af foredragsaftenen 

 Vejbelægning 

 Julepyntning i Borre og Ålebæk 

 Juletræsfest 
 
Der har naturligvis 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 gennemføre forskellige arrangementer, som tilgodeser medlemmerne, og skaber 
mulighed for gode sociale kontakter til hinanden. Vi kan og vil ikke konkurrere med aftenskolerne og andre om 
koncerter eller spændende foredrag, men gør det, når der er noget helt specielt, som da vi i samarbejde med 
Østmøn Lokalråd, LOF Vordingborg gennemførte foredrag og debataften om ”Livet på kanten”, hvor Dagli’Brugsen 
var sponsor       kage og kaffe. 
 
De gennemførte arrangementer er: 
 

1. Generalforsamling 
2. Sankt Hans bål med grill, bål og familielege. 
3. Undervisning og gennemførelse af Høslæt på Snedkergrunden 
4. 7 gange fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der har været god tilslutning. 
5. Tøndeslagning i forbindelse med spisningen til Fastelavn. 
6. Foredrag af Jørgen Møller om Livet på kanten. 
7. Juleudsmykning med efterfølgende spisning for de aktivt deltagende. 
8. Fakkeltog med fælles sang i kirken og efterfølgende gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. 
9. Juletræsfesten den 28. december. 

 
Alt i alt syntes vi der fortsat der er en passende balance mellem Borgerforeningens arrangementer og andre tilbud 
på Møn.  
 
 
IDEER TIL ARRANGEMENTER: 
Bemærk, at vi ikke i sommers havde havebesøg. Det vil vi gerne forsøge i år, og som skrevet i Borre Nyt, kan man 
kontakte sekretøren, hvis man vil lægge have til. 
 
Vi pusler med en ide om en fælles tur til Frilandsmuseet i Lyngby, bl.a. for at se den gamle smedje fra Borre, som 
er genopført på Frilandsmuseet. 
 
Bestyrelsen modtager gerne ideer fra medlemmerne. Vi vil gerne have andre inddraget i gennemførelse af 
aktiviteter 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 nogle måske har bemærket, udkom ”jubilæumsnummer” 50 i januar.  
 
Vores nuværende redaktør, Johnny Holst, har skrevet bladet de sidste 3 år, men jobbet som redaktør kan 
erhverves, hvis nogen er interesseret.  
 
Det kan være forsamlingen har kommentarer efter beretningen, men sekretøren modtager gerne indlæg fra 
medlemmerne til bladet. 
 
 
INTERNETTET: 
Vores webmaster, Annette Guldberg, har vedligeholdt vores hjemmeside på Internettet på eksemplarisk vis i årets 
løb. Det er vi meget taknemmelige for. Når sekretøren sender nyheder, indkaldelser, Borre Nyt m.m. til Annette, er 
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de lagt på hjemmesiden få dage efter, hvilket er usædvanligt hurtigt. Hvis der er noget der smutter, er det fordi 
sekretøren lidt sent kommer i tanke om at orientere Annette. 
I skulle prøve at gå ind og se på siderne, - de er et besøg værd. 
 
 
MEDLEMMER: 
Ved GF 2008: 137 medlemmer,  
ved GF i 2009: 165 medlemmer,  
ved GF i 2010: 180 medlemmer,  
ved GF i 2012: 197 medlemmer,  
ved GF i 2013: 194 medlemmer  
i dag er vi 192 medlemmer – med plads til flere. 
 
Det er ret tilfredsstillende i krisetider.  Hver gang vi konstaterer nye tilflyttere, kontaktes de af sekretøren, men vi 
bør alle i Borgerforeningen tilskynde til at få flere medlemmer. 
Det har betydning for både økonomi og indflydelse, hvis vi er mange medlemmer.  
 
 
FORSAMLINGSHUSET: 
Som nævnt ved sidste generalforsamling, lejer vi nu Forsamlingshuset til de forskellige arrangementer. Vi har hidtil 
betalt 2.000 kr. pr. gang til spiseaftenerne. Det er grumme mange penge, men vi kunne dog holde et lille overskud 
på knap 400 kr. sidste år. 
 
Fra 1. februar 2014 er prisen sat op til 2.700 kr. for en spiseaften. Bestyrelsen vil gøre sig store anstrengelser for, 
at vi fortsat kan gennemføre spiseaftener, men naturligvis vil det kunne ses på prisen for kommende spiseaftener. 
Om det lykkes fortsat at kunne gennemføre spiseaftenerne uden urimelige underskud, det må tiden vise. 
 
 
FORSKØNNELSESUDVALGET: 
Gruppen tæller i dag 8 medlemmer med Keld Nielsen som ”ankermand”, og de er ret aktive. Bl.a. i form af 
arrangementet med Høslæt. 
 
JULEUDSMYKNING. 
Her er der 6 medlemmer + nogle ”free lancer”, og vi må konstatere, at der igen i 2013 blev pyntet op i Borre og 
Ålebæk. Birgit Madsen er formand for udvalget. 
 
Grupperne er meget åbne for nye medlemmer, og vi opretter gerne andre grupper, hvis der er ideer og aktive 
medlemmer til det. 
 
 
AFSLUTNING: 
Til slut vil jeg nævne det gode samarbejde 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 leveregler 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 og hermed ordet til dirigenten 
 
Eva slutte af med at sige tak til både medlemmer og bestyrelse. 
 
Dirigenten takkede for beretningen og efterlyste indlæg fra deltagerne. 
 
Lone Hammer: Når Borgerforeningen spiser i Forsamlingshuset, er det vel også en god reklame for andre brugere. 
Hvis vi sætter prisen for højt op for spisningen, kan vi risikere, at vi kommer ind i en ond cirkel, hvor der kommer 
færre og færre. Hun foreslog en 3 års kontrakt, hvor man fordeler prishævelsen, så man kan nøjes med at lægge 5 
kr. på maden. 
 
Hans Sattrup: Har I en forklaring på prishævelsen?  
Eva: Vi har forsøgt at få møde med Forsamlingshuset inden vores GF, men det har ikke været muligt. Vi vil 
selvfølgelig betale hvad der er nødvendigt, men er noget utilfredse med en u-varslet prishævelse. Kassereren har 
nogle forslag til priser fremover. Der er flere muligheder, men vi skal lige have et møde med bestyrelsen for 
Forsamlingshuset. Vi skal ikke være uvenner, men forsøge at få en løsning. 
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Alain Lefebvre: hvem ejer forsamlingshuset?  
Dirigenten: Det er et interessent selskab som betaler årligt kontingent.  
 
Eva: Det er bestyrelsen i Forsamlingshuset der bestemmer priserne, men vi forventer at se et regnskab og få en 
forklaring. 
 
Knud Larsen: Jeg har det skidt med at være passiv til prisen for Forsamlingshuset. Han nævnte det historiske i 
byfornyelsen, hvori forsamlingshuset indgik. Knud tilbød at deltage i mødet og tage en mand med, der har forstand 
på regnskab. Det har aldrig været intentionen, at Forsamlingshuset skulle drives som en restauration, hvor man 
pludselig hæver prisen med over 30%. Hvis man mener noget med forsamlingshuset, hvor kommunen skaffede 
midler, vil han gerne deltage i mødet og forklare intentionerne med bevillingerne m.m. Knud foreslog at vi evt. også 
tog Niels Aage med, som kender historikken. 
 
Dirigenten takkede for indlægget, og havde for nylig taget nogle papirer frem vedr. historikken. 
 
Lone Hammer nævnte, at forsamlingshuset jo skal have det til at løbe rundt. 
 
Inge-Lise Olsen: Vi ved jo ikke, om der er underskud. 
 
Christina: Kommunen kommer jo heller ikke og giver tilskud til Borgerforeningen, hvis det ikke løber rundt. Vi skal 
altså have det møde med forsamlingshuset, inden vi træffer beslutninger. 
 
Philippine: Oplyste at hun nu var placeret i det ”lille røde hus” i forbindelse med kommunens projekt for området. 
Hvis nogen er interesseret, må man gerne se forbi og høre nærmere. Hun tilbyder kaffe. Philippine præsentere sig 
kort og fortalte om sin opgave med projektet for området.  
 
Eva: Vi håber jo på, at vi kan få gjort det lidt pænt omkring huset (den var vel adresseret til forskønnelsesudvalget). 
 
Der kom en lille diskussion mellem Annette Kingombe og dirigenten vedrørende beplantningen om det lille røde 
hus – er det brombær eller noget andet der stikker. 
 
Knud Larsen: Han syntes vi skal tage fat i noget der betyder noget i Borre, nemlig Dagli’Brugsen m.m. Han 
opfordrer til at deltage i diverse generalforsamlinger. Vi skal altså vide noget om, hvordan Brugsen m.m. har det.  
 
Dirigenten gav ordet til Brugsuddeleren: Niels fortalte, at der jo bliver færre og færre ansigter. Brugsen slås 
selvfølgelig med at få det til at hænge sammen. Omsætningen bliver mindre og mindre, men uddeleren og 
personalet forsøger hele tiden at få ideer, som kan forøge omsætningen. Det er ok at rive gamle huse ned, men 
det ville være bedre at få folk til at bo i dem.   
 
Sekretæren nævnte de årlige indlæg i Borre Nyt fra Keld Nielsen, hvor han varmt talte for Brugsen, og havde selv 
konstateret, at der ikke var noget at spare ved at køre til Stege m.h.t. dagligvarer. 
 
Eva ønskede at vide mere om handelen via nettet. 
 
Niels oplyste, at vi kunne handle varer på nettet via ham, og hermed opnå større fordele, og det ville også betyde 
noget for Dagli’Brugsens omsætning. 
  
Flor Antik: Vi har forsøgt at holde åbent hele året, men det kan ikke løbe rundt. Alle er velkommen til at komme og 
se huset indefra, som er meget spændende (sekretøren kan anbefale et besøg). Flor Antik åbner igen til Påske. 
 
Dirigenten kunne oplyse, at kommunen skal til at renovere pladsen ved siden af Flor Antik, og at de vil blive taget 
med på råd (oplyst af Hans Sattrup). 
 
Dirigenten efterlyste modigt flere indlæg, trods skæve blikke fra sekretøren, og spurgte til godkendelse af 
beretningen. Den blev godkendt med akklamation. 
 
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
Kassereren, Kim Errebo, gennemgik regnskabets hovedtal, og kunne i øvrigt henvise til det omdelte trykte 
regnskab. 
 
Han kommenterede kort de forskellige poster vedr. indtægter og udgifter, herunder de venlige sponsorer, - Brix 
design, Møns Bank, Dagli’Brugsen. 
 
Regnskabet er godkendt af revisorerne og bestyrelsen. 
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Kim gennemgik herefter forslag til budget for 2014 med kommentarer til enkelte punkter. Specielt informerede han 
om konsekvenserne for prisstigningen for lån af Forsamlingshuset, hvor bestyrelsen havde drøftet flere muligheder. 
Vi kunne f.eks. hæve kontingentet til 150 kr. årligt, hæve prisen på drikkevarer eller hæve prisen på spisningen. 
Principielt må dem der nyder godt af spisningen betale omkostningerne, hvorfor vi foreløbig har valgt den løsning, 
at prisen for spisningen hæves med 15 kr. Vi kan ikke bare dække tabet af ”formuen”. 
 
Dirigenten takkede for regnskabet, og takkede for servicen med information om budgettet.  
 
Vi skal have godkendt regnskabet sagde han, - og efterlyste kommentarer. 
 
Lone Hammer efterlyste underskrifter fra revisorerne på det omdelte trykte regnskab. 
Dirigenten oplyste, at han havde set regnskabet med underskrifter fra kasserer og revisorer (rent teknisk printes 
regnskabet til uddeling inden underskrifter). 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget – og endda med efterfølgende akklamation. 
 
Lise Christensen: Jeg har ikke nogen løsning på problemet med priserne for spisning, men med en prisstigning 
risikerer vi, at for mange bliver væk. 
 
Lone Hammer gentog sig forslag om at hæve prisen langsomt over 3 år, med håbet om, at forsamlingshuset er 
villige til at samarbejde. Det er også til gavn for Dagli’Brugsen, da vores varer til spisningerne købes der. 
 
Dirigenten efterlyste andre indlæg. 
 
Kim: Naturligvis søger vi en god aftale med Forsamlingshuset, men vi er nødt til at finde en løsning. Selv om der er 
penge i kassen. 
 
Brita Riise: Kan man lægge prisen på drikkevarerne? 
 
Kim: Vi køber drikkevarer så billigt som muligt, men vi løber ind i samme problem. Hvis prisen er for høj, sælger vi 
for lidt. 
 
Brita Riise: Tilbød overskud fra haven vedr. æbler/frugter til desserterne. 
 
Lone Hammer: Til efteråret er desserten gratis i september, for hendes svigersøn har afleveret 200 pandekager, 
som ligger i fryseren. 
 
Eva: Er der nogen der har lyst til at komme med forslag til hvad vi kan gøre, og selv gøre en indsats? Vi kunne 
måske holde et arbejdsmøde herom. 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at vi nu talte om budgettet, men takkede for de mange indlæg. 
 
4. Indkomne forslag. 
Ingen 
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. – som vi har haft siden Borgerforeningen startede! 
Enstemmigt vedtaget. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. 
Bestyrelsen: 
På valg var 
Christina Christensen  Modtager genvalg Genvalgt med akklamation 
Kim Errebo  Modtager genvalg Genvalgt med akklamation 
Jan Schlegel  Modtager ikke genvalg 
 
Bestyrelsen indstillede suppleant Ib Petersen til nyt bestyrelsesmedlem Valgt med akklamation 
  
 
Suppleanter: 
 
På valg var: 
Berit Kristensen Modtager genvalg  Genvalgt med akklamation 
Bestyrelsen indstillede Annette Kingombe som ny suppleant Valgt med akklamation 
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Revisorer: 
På valg var. 
Uffe Jørgensen Modtager genvalg Genvalgt med akklamation 
 
7. Eventuelt 
Lone Hammer foreslog at vi skubbede ideen om arbejdsmødet, som Eva foreslog, fordi Philippine havde efterlyst 
nogle til at hjælpe ved det røde hus. 
 
Lone Hammer takkede bestyrelsen for et godt stykke arbejde 
 
Dirigenten afsluttede herefter med at takke for god ro og orden og den livlige debat. 
 
Dirigenten ringede dog med klokken igen og reklamerede for kommende arrangementer. 
 
Herefter var der hurtig opdækning af en buffet, som Birgit havde klargjort. Det var et nyt tiltag, men alt tydede på, at 
det var velvalgt. Resten af aftenen var råhygge i godt selskab, hvor der blev talt om mangt og meget, men som 
vanligt er det uden for referat (heldigvis for referenten). 
 
Borre forsamlingshus mandag den 24. februar 2014 kl. 2011. 
 
 
 
                                           Johnny Holst                                                Torben Nielsen 
                                              Referent                                                          Dirigent 
 
 
Bestyrelsens konstituering er: 
Eva Toftebjerg Nielsen Formand 
Birgit Madsen  Næstformand 
Johnny Holst  Sekretær/Redaktør 
Kim Errebo  Kasserer 
Christina Christensen Bestyrelsesmedlem 
Keld Nielsen  Bestyrelsesmedlem 
Ib Petersen  Bestyrelsesmedlem 
 
Berit Kristensen Supplant 
Annette Kingombe Supplant 
 
Uffe Jørgensen Revisor  
Bjarno Reib  Revisor  


