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Tirsdag den 23. januar afholdtes den aarlige
generalforsamling paa Højers hotel.
Da formanden kl. 19 bød velkommen, var der
mødt ca. 55 medlemmer.
Til dirigent valgtes Axel Gornitzka og til sekretær Gunnar Nielsen.
Formanden Axel Mauritsen aflagde beretning.
Han gennemgik de forskellige sportsgrene. Fodboldspillerne fik en ubetinget ros, ikke for gode
resultater, men fordi de har holdt saa godt ud
i de tre aar, de har maattet undvære en træningsplads. Formanden udtalte endvidere: „I det store
og hele maa vi være tilfreds med den sportslige
side af foreningens arbejde, naar vanskelighederne
tages i betragtning. Det aar, vi gaar ind i, skulde
gerne være et gennembrudsaar, hvor vi tilfulde
udnytter de forbedrede træningsforhold, og det
er mit haab, at naar solen igen fortæller os, at
det er foraar, saa vil alle vore unge her i byen
slutte op om ASG og hjælpe til, at vor forening
igen kommer frem paa den plads, der tilkommer den.
Bornholms første stadion er vi blevet ejer af,
og det er vi stolte og glade for. Selvom det er
blevet sagt ved tidligere lejligheder, vil jeg ikke

undlade endnu engang at bringe byens borgere
og kommunens bestyrelse vor mest dybtfølte tak
for den hjælp, der her er ydet os. Nu staar det
til de unge i vor by, at de viser deres taknemlighed ved i rigt maal at gøre brug af den herlige
plads."
A. Mauritsen gik derefter over til at omtale
foreningens økonomi. Det fremgik heraf, at det

faktisk er idrætsfesten, der bærer foreningens økonomi. Han bebudede en snarlig kontingentforhøjelse. Endvidere udtalte formanden sin glæde
over det gode sammenhold og kammeratskab, der
i øjeblikket raadede i klubben.
Medlemsantallet er 96 seniores, 38 juniores,
242 passive, ialt 376.
Den store nedgang i medlemsantallet skyldes
udelukkelsen af udenbys passive medlemmer. I
det forløbne aar har ASG tilsluttet sig „Bornholms
Haandboldforbund" og „Bornholms Atletik Forbund" Idrætsfesten var blevet baade en sportslig
og økonomisk succes.
Til slut udtalte formanden: „Jeg vil lige berøre
et spørgsmaal, som mere og mere trænger sig
paa. Det er manglen paa ledere. Det er ikke for
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Johannes Holm oplæste derefter det reviderede
regnskab, hvoraf vi bringer et uddrag.
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meget at sige, at en sportsgren næsten staar og
falder med lederen. I mange af vore afdelinger
mangler vi folk, der vil gøre en virkelig indsats
paa dette omraade, og det vil være i høj grad
velkomment, om de ældre medlemmer her traadte
til og gav et nap med. Jeg vil haabe, at de medlemmer, der nu f dag foreslaaes til de forskellige
afdelinger, ikke vægrer sig ved en forloren beskedenhed. Lad os i dag blive fri for det evindelige
„Nej". Gaa ind i arbejdet fordi i føler, at i skylder
byen og idrætten det."
Derefter aflagde de forskellige udvalgsformænd
deres beretninger. For fodboldudvalget Vilhelm
Mauritsen, badmintonudvalget Knud Jensen, udvalget for fri idræt og gymnastik Hans Fund-1,
haandboldudvalget Ove Jørgensen og svømmeudvalget Hans Jensen. Vi skal ikke komme nærmere
ind paa alle disse beretninger.

Fodbold
Badminton
Haandbold
Atletik og gymnastik
Kontingem
Opkrævning af kontingent
Renter og afdrag
Sparekassen
Kommunen tilbagebetalt
Fodboldbanen
Fester
Diverse

841,80
100,80
167,30
348,50
1.268,50

7.300,00
1.500,00
11.015,40
704,71

Udgift

3.644,63
293,75
269,33
637,85
190,28
3.542,50
4.300,91
4.175,76
5.181,29
1.010,71

23.247,01 23.247,01
Byggefondets regnsk. oplæstes af Aage Kofoed.
Overskuddet ved matineen blev 1.169,08 kr. og
salg af mærker 101,50 kr. Beholdningen er paa
3.436,39 kr.
MG-Bladets beretning og regnskab aflagdes
af Gunnar Nielsen, der bl. a. udtalte:
„Byens handlende har ogsaa i aar været flinke
til at avertere, og derfor siger vi tak. Regnskabet viser et pænt overskud, og vi har en kassebeholdning paa over ziou kr. Der er stadig en
mangel ved bladet, og det er, at man aldrig ser
et, indlæg fra medlemmernes side. Jeg har hørt
en udtalelse om, at bladet er kedeligt, og det
er det maaske ogsaa. Men for det første skal
et medlemsblad ikke være et vittighedsblad, og
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William Lind, Nørregade 8, Telefon 95

Angaaende Strøm-Nedskceringen

othvigwcekkefide kiti.-6(.44,dee
Skal Radioen ogsaa „klodses op" ligesom Bilen? — Det Spørgsmaal
har sikkert beskæftiget Dem en Del i den sidste Tid. Vi kan dog be.
rolige Dem med, at

Teknikerne nu har gjort en Opfindelse, som for

Vekselstrømsapparaters Vedkommende betyder en Strømbesparelse paa
ca. 35 pCt. uden at Apparatets Ydeevne derved forringes!
Lad os paamontere Deres Apparat denne Spareanordning.
Iøvrigt har vi stadig et stort Udvalg af de nyeste Modeller
paa Lager - kig indenfor, eller lad os demonstrere dem i Deres

Hjem uden Købetvang.
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for det andet er det jeres egen skyld. Bladet
vilde blive betydeligt mere interessant og mindre kedeligt, dersom der kom indlæg fra læserne."
Regnskabet:
Indtægt

Kassebeholdn. overf. f. for. a ar
Indg. for annoncer
Indg. f.700 program. t. idrætsf.
Trykning af bladet
Postvæsenet porto
1 kliche
Kontorrekvisitter
Kassebeholdning at overf.

Udgift

236,15
1,555,30
175,00

1.357,00
150,14
10,00
14,50
434,81
1.966,45

1.966,45

Axel Mauritsen aflagde beretning og regnskab
for „Klubben". Der var en kassebeholdning paa
ca. 120 kr.
Valg

Til næstformand og kasserer valgtes henholdsvis Gunnar Nielsen og Johs. Holm m. akklamation.
Fodboldudvalg: V. Mauritsen, Helmer Nielsen,
Ove Jørgensen, Aksel Christensen og Vilh. Nielsen.

Badmintonudvalg: Knud Jensen, Ejgil Jensen
og Ove Holm jun.
Fri idræt og gymnastik: Hans Punch, Bernh.
Jensen og Axel Gornitzka.
Haandboldudv.: Ove Jørgensen, Rigmor Rønne
og Margrethe FM.
Svømmeudvalg: Hans Jensen, Orla Jensen og
Margrethe Fålt.
Revisorer: V. Staffensen og Aage Kofoed.
Fanebærer: Axel Gornitzka. Gunnar Nielsen
nægtede bestemt at fortsætte.
Redaktør til ASG-Bladet: Gunnar Nielsen med
akklamation.
Forretningsf. for ASG-Bladet : William Lind.
Byggefond : William Lind, Axel Gornitzka, Willy
Rømer, Aage Kofoed og Ove Holm sen.
Axel Mauritsen oplyste, at bestyrelsen havde
vedtaget at ophæve ekstrakontingentet ved badminton.
Sidste punkt paa dagsordenen var eventuelt.
Der blev udtrukket 6 byggefondsaktier. Johannes
Holm fremkom med et forslag om, at alle skulde
betale kontingent. Bestyrelsen og idrætsudvalgene

foretaget denne ændring. Opmærksomheden henledes paa, at stof til bladet maa være redaktionen
i hænde senest den 1. i hver maaned. Annoncer
skal indleveres senest den 3.

Alle Reparationer af
Cykler og Symaskiner
udf. hurtigt og billigt

Fr. Bager
Cykleværksted, Allinge

ASGs Klubrekorder
Damer:
Lillian Friis 34,1 sek. (1943)
200 ni løb
Spydkast
33,98 m (1943)
Herrer:
100 m løb Gunnar Nielsen 12,0 sek. (1942)
200 m
26,4 „ (1943)
400 m „
58,2 „ (1943)
800 m
2.10,7 „ (1943)
1500 m
4.47,0 „ (1944)
3000 m „ Ib Heilmann 9.46,5 „ (1944)
Længdespring Gunnar Nielsen 5,71 m (1942)
9,37 ni (1943)
Kuglestød
43,36 m (1944)
Ole N orgaard
Spydkast
4 >< 100 m stafetløb Max Christensen, Henning
Knudsen, J. Aagesen, Gunnar Nielsen 48,5 sek.
(1944).
1000 m stafetløb Max Christensen, Herm. Knudsen, J. Aagesen, Gunnar Nielsen 2.19,0 (1944).
Tf

har hidtil været fri. Det medførte en længere
diskussion, hvori mange havde ordet baade for
og imod. Resultatet blev, at Johannes Holm trak
forslaget tilbage paa den betingelse, at der paa
næste generalforsamling blev et punkt om kontingentet.
Derefter kunde dirigenten slutte generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Man
sluttede af med et kraftigt leve for ASO efterfulgt
af „Der er et yndigt Land".

$net tager vi felt igen!
Nu, da Stadion er en Kendsgerning, stiler vi
mod det næste Maal: Eget Klubhus, indrettet
med Klublokale, Omklædningsrum, Brusebade,
Cykleparkering m.m. til Afløsning af det lille Hus,
der nu saa ensomt og umotiveret ligger inde paa
den grønne Plæne.
Med andre Ord, nu skal Byggefondet til at
vise, hvad det duer til. Gennem Salg af Byggefondsmærker og ganske særlig gennem Matinernes Overskud er Byggefondet vokset til ca. 3500
Kroner — men der er jo endnu lang Vej tilbage.
Der vil derfor nu blive gjort et stort Fremstød
med Salg af Byggefondsmærker — og det er Bestyrelsens Haab, at alle Medlemmer vil tage pænt
mod Sælgerne og lette dem i deres Arbejde for
den fælles Sag. Der er blevet fremstillet et Hefte,
der har Plads til 250 Mærker, og naar det er
fuldt, forsynes det med Navn og Adresse og indleveres til Kiosken, Allinge. De vil saa faa en
smuk Gave som Tak for den Indsats, De har gjort
— en Gave, der vil minde Dem om Stadion og
det Arbejde, der til enhver Tid udføres for AlA. G.
linge-Sandvigs Ungdom.
ASG-Bladet
vil for fremtiden udkomme den 10. i stedet for
som nu d. 1. Det er af praktiske grunde, vi har
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BBUs
forsikringsforenings policer er nu omsider kommet
og vil i nærmeste fremtid blive udsendt til vore
aktive medlemmer. Skulde der være nogen aktiv,
som ingen police faar i løbet af februar maaned,
saa vil det sige, at vedkommende ikke er forsikret, dersom det er tilfældet, bedes man snarest
henvende sig til formanden.
KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer

Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser

Lad Fagmanden raade Dem . .
Glødelamper . Sikringer . Batterier
Lysekroner . Lampetter . Bord- og Læselamper
Reparationsværksted for Støvsugere, Strygejern,
Varmeovne, Motorer m. m. Altid 1. Kl. Arbejde
Nyinstallationer Omforandringer
Tilbud og Overslag uden Beregning

S. Aa. Andersen
Kirkegade 5 . Tel f. Allinge 101

Allinge-Sandvig Gymnastikforening
og Allinge-Sandvig Sømandsforening
indbyder Medlemmerne med Husstand til
Dilettantkomedie paa Gcestgivergaarden
Søndag den /8. Febr. 1945 1(I. 16.
Der opføres af Rønne Dilettanter
Soldaterkomedien

7-4-9

fra 1. Kompagni
Hidtil opført for 3 fulde Huse i Rønne
Billetpriser :
Kr. 2,50 og 2,00. Alle Pladser er nummererede.
Forsalg i Kiosken beg. Tirsdag den 13. Kl. 8

stemte sig til Arrangementet. Man vilde jo nødig købe Katten i Sækken.
Komedien omhandler en Deling danske Soldaters Indkvartering hos en Gaardejer, og naturligvis opstaar der her en hel Del Forviklinger,
især med Datteren og Gaardens unge Piger. Der
er mange morsomme Situationer, men ogsaa noget, der kalder paa Alvoren. En dramatisk Tyveriaffære sætter Sindene i Bevægelse i Stykkets
Slutning, men efter at Skurken er fundet, ender
alt i Fryd og Gammen. Stykket er fyldt med
mange smukke, danske Sange, som gennemgaaende bliver nydeligt foredraget. Dette plejer ellers at være et svagt Punkt i Dilettantkomedier.
Stykket havde Premiere paa Rønne Teater 2. Juledag, og siden har det samlet fuldt Hus flere
Gange baade i Rønne og andre Steder paa Øen.
Sømandsforeningen er indbudt, og der er Forsalg fra Tirsdag Morgen i Kiosken.
Se Annoncen.

Arrangør: ASGs Byggefond

Ny Rekvisitforvalter
Som ornstaaende averteret skal der snarest antages en ny Rekvisitforvalter. Lønnen er sat op
til 1000 Kr. om Aaret+Koncessionen paa Sodavands- og Sukkervaresalget.
Vi haaber at kunne finde den rigtige Mand,
og vi vil helst have fat i en ældre Mand, som
har Dagen til sin Raadighed, eventuelt en Aldersrentenyder, for hvem Tiden ikke skal regnes saa
nøje ud. Saadan har de det i de fleste andre
Foreninger paa Øen.
Klubaftenerne aflyst
Paa Grund af de paabudte Restriktioner af Gas
og Lys har vi maattet indstille de ugentlige Klubaftener. Vi kommer igen, saa hurtigt det overhovedet lader sig gøre.
7-4-9 fra I. Kompagni
Byggefondet arrangerer Søndag d. 18. ds. en
Teaterunderholdning, hvor Dilettanter fra Rønne
opfører „7-4-9 fra 1. Kompagni", en moderne Soldaterkomedie af den lystige Slags.
Byggefondets Bestyrelse har haft Lejlighed til
at overvære Forestillingen i Rønne, før man be-
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KIOSKEN

afvikles paa Nordbornholm. Løbet
skal hedde „Hammershusløbet".
Bladet har faaet ny regnskabsfører. Det er radiotekniker William Lind. Redaktør og regnskabs-

fører

er for meget for een mand,

i hvert tilfælde naar bladet er lagt
saadan an, som vort er. Jeg haaber, at bladets annoncører vil
tage lige saa venligt imod den
nye regnskabsfører som mod mig.

Apoteker V. Jetsmark har været
saa elskværdig at forære ASGs
byggefond den aktie, som blev
ASGs bestyrelse
Udvalgene har konstitueret sig, udtrukket ved generalforsamlinog bestyrelsen ser nu saaledes gen. Tak!
ud:
Arbejdernes Samariterforbund
Formand: A. Mauritsen
har faaet bevilget et tilskud paa
Næstformand : Gunnar Nielsen
kr. 25,00.
Kasserer: Johs. Holm
Vilh. Mauritsen (fodbold)
Ved det orienterende fællesKnud Jensen (badminton)
B. Jensen (fri idræt og gymn.) møde i tirsdags med alle idrætsudvalgene og byggefondet blev
Ove Jørgensen (haandbold)
det vedtaget at afholde et fællesHans Jensen (svømning)
Formand for byggefondet blev møde hver maaned, for derved at
bogtrykker A. Gornitzka, kasserer drøfte fælles interesser.
ass. Aage Kofoed.
I næste maaned paatænkes et
større fremstød for at øge tilganDel9b09
gen af medlemmer til foreningen.
Søndag d. 14. januar afholdtes Det vil eventuelt blive i forbindelse
et atletikmøde i Rønne. Formaalet med en lille konkurrence. Udenbys
med dette møde var at faa dannet passive medlemmer optages dog
et atletikforbund for Bornholm. fortsat ikke.
Det lykkedes. 8 klubber var reForeningen har anskaffet en
præsenteret, foruden Bornh. Amts
Skytte-, Gymnastik- og Idrætsfor- „Rex-Rotary" dublikator, som sikening. Sidstnævnte forening var kert vil finde rig anvendelse frem
interesseret i sagen, men kunde i tiden.
ikke give noget tilsagn om indmeldelse i forbundet, før den havFastelavnsmandag afh. B.B.U.s
de konfereret med landsforenin- bestyrelse møde i Rønne for at
gen, ligesom den forbeholdt sig drøfte den kommende fodboldvisse rettigheder. 1 det nystiftede turnering.
forbund indmeldte sig straks de 8
Det vil sikkert ikke skorte paa
foreninger, der var repræsenteret. forskellige meninger fra bestyASG var naturligvis en af disse relsesmedlemmernes side. Det me8. Til formand valgtes stenhugger nes, at der er flere klubber, der
F. Holm Sørensen, Viking, Rønne. holder paa, at turneringen skal
ASU fik en mand i bestyrelsen, gennemføres i fuld udstrækning.
nemlig Axel Mauritsen. Bestyrel- Hvordan i alverden skal det kunsen har allerede aabenbaret store ne lade sig gøre? — Det bliver
planer, en af dem er, at born- spændende at se, hvad resultat
holmsmestersk. i terrænløb skal man kommer til.

Rekvisitforvalter
Stillingen som Rekvisitforvalter
ved ASGs Stadion er ledig og
ønskes besat snarest. Aarlig Løn
Kr. 1000 samt Koncession paa
Salg af Sukkervarer og Læskedrikke ved Stadion.
En ældre Mand (evt. Aldersrentenyder), som kan benytte baade
Dag- og Aftentimerne til Arbejdet, vil antagelig blive foretrukket.
Ansøgning indsendes inden 20.
Febr. til ASGs Formand, Kiosk-

ejer A. Mauritsen, Allinge, hvor
iøvrigt alle Oplysninger kan faas.

Foreningen anskaffer nu maalnet til haandboldmaalene. Det har
længe været tiltrængt.
Ved fællesmødet i tirsdags blev
der udleveret 280 byggefondshefter. Det dækker ca. 2/3 af foreningens medlemmer.
20 bestyrelses- og udvalgsmedlemmer har delt disse 280 emner
imellem sig, saaledes at hver sælger i gennemsnit har ca. 12-14
„faste kunder" at besøge hver
maaned.
Tænk Dem — hvis disse 280
medlemmer hver maaned blot køber for 50 øre byggefondsmærker
vil det blive en indtægt paa 140
kr. om maaneden eller 1680 kr.
om aaret.
Skal vi ikke prøve om det første
aars resultat kunde naa op i nærheden af dette tal.
Klubmesterskaberne i badminton afvikles paa søndag d. 11. ds.
Tilmeldelserne er ikke mange, men
der bliver dog en række forhaabentlig spændende kampe.
Der begyndes kl. 13,00.

Petit Annoncer
Brugt Kakkelovn sælges
Købmand Ernst Fait, Tlf. All. 125
GORHITZKAS TRYK.ALLINGE

