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Borre og omegns Borgerforening. 
 

Generalforsamling 20. marts 2017 

 
 

Fordamen, Eva Toftebjerg, bød kl. 1906 velkommen til 50 fremmødte og spændte medlemmer, som havde trodset 
regnvejret, droppet tv-avisen og fundet frem til Forsamlingshuset. Hun undskyldte den lille forsinkelse, men det var 
fordi vi havde forsøgt at få mikrofonen til at virke, men uden held (Lone fik indskudt – sådan noget lort). 
 
Eva foreslog på bestyrelsens vegne Torben Nielsen som Dirigent, - og han blev straks valgt med akklamation. 
 
Dirigenten takkede for valget og håbede vi kunne få en god og saglig generalforsamling. Han konstaterede 
generalforsamlingen lovlig indvarslet med annonce i ugeavisen, opslag og mail.  
 
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. 
 
Bestyrelsen foreslog ”Sekretøren”, Johnny Holst, som referent, hvilket skete uden et frygtet kampvalg. 
 
Dirigenten efterlyste to stemmetællere, hvor Lone Hammer og Hans Sattrup meldte sig helt frivilligt. Dirigenten 
efterlyste andre, men de blev valgt med akklamation. Nå – stemmetællerne blev der nu ikke brug for viste det sig. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
Dirigenten gav ordet til for fordamen for aflæggelse af bestyrelsens beretning, og det kastede hun sig ud i, trods en 
meget hæs stemme, hvilket krævede flere drikkepauser – altså kun med vand. Fordamen berettede: 
 
INDLEDNING - MØDER: 
Nu kan i læne jer tilbage og lytte til atter en beretning fra bestyrelsen, som næsten lige så godt kunne være 
oplæsning af referatet fra sidste generalforsamling. Sådan er det, når en bestyrelse arbejder godt sammen, og de 
mest dramatiske hændelser sker uden for bestyrelsens arbejdsområde. Vi skal heldigvis ikke aflægge beretning 
om naturkatastrofer, terror, valg i Amerika eller andet for os uvedkommende. 
 
Vi kan for eksempel slet ikke konkurrere med den verserende soap-opera om Donald Trump hvad 
underholdningsværdi angår. Til gengæld er det mere nærværende. 
 
Første møde efter generalforsamlingen den 14. marts 2016 var den 2. april, hvor bestyrelsen konstituerede sig, og 
siden har vi kun haft behov for 1 bestyrelsesmøde. Det lyder ikke af meget, men på det første bestyrelsesmøde, 
planlægger vi stort set alle årets aktiviteter, fordeler opgaver m.m.  
 
Det er ret rutinepræget, men vi er hele tiden parate til at indføre andre aktiviteter i planlægningen, og er meget 
åbne for forslag fra medlemmerne. Der kommer godt nok ikke mange forslag, men vi tolker det således, at det er 
fordi men stort set er tilfredse med tilbuddene. Vi afholder os fortsat med at konkurrere med koncerter i 
Hårbøllehuset, Revy i Forsamlingshuset, aftenskolernes tilbud og - ikke mindst de mange aktiviteter der sker i 
Østerpol. 
 
DRØFTELSER: 
De hovedpunkter der har været drøftet i årets løb er i stikord: 
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 Medlemsforhold 

 Økonomi 

 Borre Nyt 

 Spiseaftener 

 Havebesøg 

 Aktiviteter i øvrigt 

 Forskønnelsesudvalget. 

 Modtagelse af nye medlemmer 

 Samarbejdet med Forsamlingshuset 

 Samarbejdet med Lokalråd, Kirke og kommune 

 Samarbejde med Dagli’Brugsen, hvor vi altid køber ind til spiseaftenerne 

 Østerpol 

 Julepyntning i Borre og Ålebæk 

 Juletræsfest 
 
Der har naturligvis været snakket om meget andet, men det er heldigvis uden for referat! 
 
SAMARBEJDSPARTNERE: 
Bestyrelsen har et godt samarbejde med: 
 

 Kommunen 

 Lokalrådet 

 Forsamlingshuset 

 Kirken 

 Lokale handlende – specielt Dagli’Brugsen 

 Møns Bank 

 Østerpol 

 KØST 
 
ARRANGEMENTER: 
Bestyrelsen forsøger fortsat at tilgodese medlemmerne mulighed for gode sociale kontakter til hinanden gennem 
vores arrangementer.  
 
De gennemførte arrangementer er: 
 

1. Generalforsamlingen naturligvis 
2. Sankt Hans bål med grill, bål og familielege. 
3. To gange grill aften på legepladsen.  
4. Et enkelt havebesøg blev det også til hos Lene og Niels på Liselundvej, hvor man kunne se flere hundrede 

Dahlia i alle farver. 
5. 6 gange fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der har været meget god og stigende tilslutning. Vi undlod 

at lave spiseaften i september, idet Forsamlingshuset havde planlagt en ”Høstfest”, som i øvrigt var en 
succes. Det er jo også en form for godt samarbejde, at vi ikke konkurrerer med hinanden på den måde. 

6. Tøndeslagning i samarbejde med Kirken, Forsamlingshuset og Dagli’Brugsen. 
7. Juleudsmykning. 
8. Det traditionsrige fakkeltog første advent droppede vi i 2016. Erfaringer gennem nogle år har vist, at 

næsten ingen deltager i fakkeltoget, men gerne i fælles sang i kirken og efterfølgende gløgg og æbleskiver, 
- som i 2016 blev serveret i kirken. Det bliver nok også sådan fremover: Fakkeltog uden fakler, sang m.m. i 
kirken og med gløgg og æbleskiver samme sted. Det var ret hyggeligt. 

9. Juletræsfest – traditionelt den 28. december. Desværre har vi måtte konstatere, at det er svært at få så 
mange deltagere, at det giver mening af gennemføre juletræsfesten fremover. Alene nisserne koster 
næsten 4.000 kr., hvortil vi skal lægge en masse andet. Endvidere har de hidtidige arrangører sagt fra af 
mange gode grunde. Bestyrelsen har derfor besluttet at stoppe, MEN – hvis nogen vil påtage sig opgaven 
med at lave en juletræsfest, vil bestyrelsen naturligvis bakke dem op. Det behøver heller ikke være den 28. 
december. Efter beretningen bliver der altså lejlighed til at melde sig som nisse. 

 
Alt i alt syntes vi dog fortsat, at der er en passende balance mellem Borgerforeningens arrangementer og andre 
tilbud på Møn. Vi fastholder vores aftale om at samarbejde med Lokalråder, Forsamlingshuset og Kirken omkring 
arrangementer som kan være svære at løfte alene, men nok i fællesskab. Der har ikke været noget i 2016, ud over 
det nævnte, men aftalen synes vi fortsat er god. Det kan jo være, at der kommer forslag fra forsamlingen senere i 
aften. 
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IDEER TIL ARRANGEMENTER: 
Vi synes fortsat det er en god ide med havebesøg, selv om der kun var et i 2016. Nogle har måske i forbifarten 
nævnt, at de ville lægge have til, men konkret henvendelse er der ikke sket. Kontakt sekretøren hvis I vil lægge 
have til – og I bestemmer selv datoen. 
 
Som nævnt i indledningen modtager Bestyrelsen 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. 
 
Borgerforeningen havde 15 års jubilæum lørdag den 23. april 2016. Vi havde ikke planlagt noget, men efterlyste 
ideer ved sidste generalforsamling. Herefter fortabte det sig i glemslens nådige tåger, så der blev ingen markering. 
Pyt – vi kan tage revanche når vi har 20 års jubilæum, - det er jo allerede i 2021. 
 
BORRE NYT: 
Vores nuværende redaktør, Johnny Holst, har skrevet bladet de sidste 6 år, og modtager gerne indlæg fra 
medlemmerne til bladet. Rent faktisk sker det – om end sjældent. 
 
Jobbet som redaktør kan erhverves, hvis nogen er interesseret.  
 
Det kan være forsamlingen har kommentarer til bladet efter beretningen. 
 
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, medens der i dag er 221 
medlemmer. Der er naturligvis også nogle der falder fra af mange grunde, og i år har vi måtte slette temmelig 
mange p.g.a. manglende betaling af kontingent, trods venlig påmindelse herom. Hvorfor ved vi ikke, og da 
medlemskabet er helt frivilligt, agter vi ikke at rykke eller true med inkasso eller Ribers. Status er, at vi var 218 ved 
sidste generalforsamling og altså 221 i dag. Det vil dog ikke undre, hvis nogle af de slettede kommer tilbage – det 
er set før. 
 
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: 
Vi har også i 2016 haft et godt samarbejde med Forsamlingshuset, og lavet flere fælles arrangementer.  
Vi betaler fortsat 2.000 kr. i leje for en spiseaften. Nogen synes måske det er vel meget, men bestyrelsen ser det 
som en god støtte til Forsamlingshuset, så vi er alt i alt godt tilfredse. Det vil også betyde, at vi kan gennemføre 
vores spiseaftner uden underskud. Det regner vi da med. 
 
FORSKØNNELSESUDVALGET: 
Vi er meget taknemmelige for, at forskønnelsesudvalget er så aktivt, at Borre fortsat holdes pænt og ordentligt. De 
mødes den første tirsdag hver måned kl. 10 – 12 fra april til september.  
 
Der er god plads til flere, 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 Keld Nielsen. 
 
JULEUDSMYKNING. 
Her er der nogle faste medlemmer + nogle ”free lancer”, og vi må konstatere, at der igen i 2016 blev pyntet op i 
Borre og Ålebæk. Den gamle tradition med gule ærter i siloerne efter endt arbejde blev ændret i 2015 og gentaget i 
2016. Det nye er, at vi nu starter med en solidt og lækker brunch i Østerpol, hvor opgaverne fordeles. Det virker 
godt, og vi fortsætter på den måde indtil videre – i hvert fald så længe Østerpol eksisterer regner vi med. 
Birgit Madsen er stadig formand for udvalget. 
 
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 
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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 fordame 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 takkede for en fyldig beretning, som det lykkedes at komme igennem trods en meget hæs stemme, og 
efterlyste indlæg eller kommentarer.  
 
Thomas efterlyste Borre Nyt udsendt pr. mail. 
Sekretøren oplyste, at bladet er på hjemmesiden, men sender det gerne ud på mail.  
 
Lene oplyste, at de ikke havde betalt, - manglede et girokort. 
Sekretøren forsøgte at få dem bortvist uden held, - de vil gerne betale. Dirigenten fastslog myndigt, at da de havde 
vilje til at betale, havde de også stemmeret. Ingen protesterede. 
 
Lone Hammer – hvor mange børn kommer til juletræsfesten? 
Formanden oplyste, at det ikke handlede om økonomi, men også om arbejdskraft. 
Sekretøren kunne oplyse, at der sidste gang var tilmeldt 29 børn og 31 voksne. Christian kunne oplyse, at nogle af 
børnene ikke kom alligevel. 
 
Ea Trane – foreslog noget folkedans, som da Østerpol åbnede. 
Flere nikkede samtykkende (eller også rystede de bare på hovedet?). 
 
Thomas – december er meget presset, og det er godt man gør noget for børnene. Måske kunne man lave et andet 
arrangement for børnene. 
Formanden oplyste, at det forsøger vi med vores grill arrangementer, men vil gerne prøve at tænke andre 
muligheder. 
 
Lillian Noval – vi kunne sende noget ud på mail. 
Sekretøren – alt sendes ud pr. mail – bortset fra få breve til medlemmer langt borte. 
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
Kassereren, Kim Errebo, gennemgik regnskabets hovedtal med relevante og oplysende bemærkninger, og kunne i 
øvrigt henvise til det omdelte trykte regnskab, hvor der var en lang påtegning fra revisorerne på bagsiden. 
 
Han oplyste også, at Borgerforeningen sponsorerer musikken til Forsamlingshusets høstfest. 
 
Kim forklarede forholdene omkring revisorernes påtegning. Nævnte her bl.a., at revisorerne havde påpeget det 
store overskud, som bestyrelsen burde lave en plan for at nedbringe. 
 
De forhold revisorerne havde anført i deres påtegning, havde bestyrelsen tidligere drøftet, hvorefter det var 
besluttet, at vi fortsatte som hidtil med det meget enkle regnskab. 
----- 
Dirigenten takkede for aflæggelsen og efterlyste spørgsmål fra forsamlingen. Han prøvede flere gange, men uden 
held, hvorefter der var applaus for regnskabet godkendelse. Dirigenten resolverede, at det var enstemmigt 
godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. 
Ingen – i hvert fald ikke fremsendt til fordamen eller under punktet. 
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Kassereren fik ordet vedr. næste års kontingent.  
 
Bestyrelsen foreslår samme kontingent. 
 
Enstemmigt vedtaget, - selv om dirigenten efterlyste andre forslag. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. 
På valg til bestyrelsen var: 
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Eva Toftebjerg Nielsen, formand, og skulle derfor vælges særskilt af generalforsamlingen, - altså ikke noget med 
sammenblanding med de øvrige medlemmer. 
 
Dirigenten efterlyste andre, men der blev klappet hæftigt, så hun var genvalgt. 
 
Birgit Madsen, Johnny Holst og Keld Nielsen var ligeledes på valg, og alle var villige til at modtage genvalg.
  
Dirigenten efterlyste igen andre forslag til bestyrelsen, men så blev der klappet igen. 
 
Kim Errebo og Ib Petersen har trukket sig fra bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen indstiller suppleanterne Berit 
Kristensen og Annette Kingombe til valg i bestyrelsen for 1 år – for at følge rytmen i henhold til vedtægterne. 
 
Dirigenten efterlyste igen andre, - de blev også valgt med akklamation. 
 
Da nu begge suppleanter var valgt ind i bestyrelsen, havde vi akut brug for 2 nye suppleanter, hvilket dirigenten 
efterlyste blandt de fremmødte. 
 
Det var uden held, men bestyrelsen var forberedt, og kunne indstille Thomas Haugård Jensen og Rita Byager, som 
hurtigt blev valgt med akklamation (altså vi klappede igen – der var meget støj den aften). 
 
På valg som revisor var: 
Jan Schlegel - modtager genvalg. Valgt med akklamation. 
 
7. Eventuelt 
Dirigenten efterlyste indlæg, men anførte, at alt kunne debatteres, men ikke vedtages. 
 
Lone nævnte, at vi engang havde talt om en bustur til Frilandsmuseet og se bl.a. den smedie der er kommet fra 
Borre. 
 
Formanden kunne oplyse, at vi faktisk har det på programmet i år som en mulighed, og vil arbejde på at kunne 
gennemføre det. 
 
Ea Trane rejste sig op og sagde, at grunden til, at vi klapper det hele igennem, var fordi bestyrelsen er så god 
(ingen protesterede – tak Ea). 
 
Fordamen fik endelig lov til at tage ordet – så godt hun nu kunne, og takkede Kim for hans store indsats i 
bestyrelsen, og overrakte ham en lille gavekurv med lækkerier – det vil sige noget man kan spise og drikke. Hun 
var bekymret over hvem der så skulle komme med drikkevarer til spiseaftenerne. 
 
Fordamen oplyste herefter muligheden for at bruge midler til kurser i 1. hjælp, og efterlyste bemærkninger fra 
forsamlingen. Endvidere uddannelse i brug af hjertestarter.  
 
Lone – hvad indebærer det af tid? 
Lidt usikkert – men vist 2 aftener af 2-3 timer. 
Der var spontane tilmeldinger.  
 
Dirigenten sagde, at det var fint, men at man kunne skrive navn på en liste inden de gik (faktisk var der 9 der skrev 
sig på listen). 
 
Fordamen afsluttede med at takke dirigenten og kunne med sin hæse, men glade stemme, oplyse, at nu var det 
mad. 
 
Og så blev der hygget, snakket, spis og drukket, og som altid er det (heldigvis) uden for referat, selv om det kunne 
være ret så underholdende at få en beretning om indholdet, men referenten havde travlt med kniv og gaffel. Tak til 
Birgit Madsen, Berit Kristensen, Christina Christensen og Eva Toftebjerg for den herlige buffet. 
 
Borre forsamlingshus mandag den 20. marts 2017 kl. 1950. 
 
 

Johnny Holst 
Referent 

  
                                                                                                                             Torben Nielsen 
                                                                                                                                     Dirigent 


