Allinge-Sandvig Byforenings generalforsamling
Tirsdag den 24. januar 2017.
Bestyrelsens beretning for året 2016.
Dødsfald.
Vi har kendskab til at følgende af vores medlemmer er afgået ved døden i 2016.
Kell Andersen, der var vores mangeårige kasserer og bestyrelsesmedlem. Han var endvidere vores æresmedlem nr. 2.
Peer Hansen, Østergade, der bl.a. var meget villig til at udlåne sine skæreapparater, da jeg var
med til at nedrive det gamle gasværk. Familien har også stillet mange billeder til vores rådighed.
Michael Jensen (lille Michael) en aktiv person indenfor sporten.
Desuden er der Lene Øllegård Hansen, guldsmed Jens Chr. Hansen som vi har fået mange billeder fra, og endelig Niels Chr. Bohn Pihl, Rønne, der var meget hjælpsom ved starten af vores arkiv. Han havde et kæmpe arkiv om 2. verdenskrig, og stillede alle de lokale billeder til vores rådighed.
Endvidere døde Anne Grethe Mauritsen gift med tidligere viceinspektør Vilhelm Mauritsen. Efter
dødsboet modtog vi mange bornholmske bøger, og også en del billeder, som jeg vil vise lidt af
efter kaffen.
Lad os rejse os, og mindes!
Ære være Deres minde!
Årets arrangementer.
2016.
26. Jan.
23. Feb.
15. mar.
6. Apr.

Generalforsamling.
Jacob Lund fortæller om flygtningestrømme på Sicilien, og i Jordan og Tyrkiet.
Film fra arkivet.
Blomsternedlæggelse på den russiske kirkegård, tyske krigsgrave og frihedskæmperen Jens Peter Funch Linds grav.
6. Apr.
Forevisning af vores DVD film om 2. verdenskrig på Bornholm. (Sammen med Pensionistforeningen).
7. Maj.
Strandrensning.
11.-17. jun. Udlejning af lokalerne til Folkemødet.
10. juli.
Tur på Hammeren med Niels Jørgen.
12. juli.
Sommeråbent i arkivet.
27. juli.
Sommeråbent i arkivet.
9. aug.
Sommeråbent i arkivet.
3. sep.
Michael Thorsen fortæller om de nye helleristninger på Madsebakke.
3.-5. sep.
Udlejning af lokalerne til Strik Bornholm.
13. okt.
Ole Gerhard Jørgensen fortæller om ”En tyskerunge.”
1. nov.
Besøg af Anette Eriksen fra Ø. arkivet.
December. Intet arrangement.
2017.
Januar.
Tirsdag den 24. kl. 19. Generalforsamling.
Planlagte arrangementer:
Februar.
Tirsdag den 21. februar kl. 19. Ole Gerhard Jørgensen fortæller om ”En tyskerunge.”
Marts.
Onsdag den 15. marts kl. 13.30. Erik Grønvang Nielsen viser filmen om 66-bådene.
(arrangeret sammen med Ældreforeningen)
April.
Tirsdag den 18. kl. 19. Filmaften.
Maj.
Lørdag den 6. maj kl. 09.00 Strandrensning.
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Medlemmer.
Allinge-Sandvig Byforening har pt. Lige omkring 200 medlemmer (husstande). Tallet er svagt faldende bl.a. fordi vi har udelukket enkelte medlemmer pga. kontingentrestance.
Bytrommen:
Som sædvanlig har vi udgivet Bytrommen to gange i løbet af året. For første gang har vi sendt
bladet til alle udenøs medlemmer via mails. Det forenkler vores arbejde, samt gør det billigere.
Også en del af vores medlemmer på Bornholm ønsker at modtage medlemsbladet pr. mail. Alt i alt
sender vi Bytrommen med mail til ca. 60 medlemmer.
Husk i øvrigt, at alle kan gå ind og læse alle tidligere eksemplarer af Bytrommen på vores hjemmeside www.allinge-sandvig-byforening.dk
Helhedsplanen:
I udvalget deltager Allan Stenbye og undertegnede. Som det har fremgået af pressen, så har Byrådet nu afsat penge til udarbejdelse af strandstien fra Næs til Sandvig, og i administrationen er
man nu i færd med at udarbejde materialer til ansøgninger i de store fonde.
Det er et stort og dyrt arbejde, som vi ikke skal forvente udbytte af, i morgen.
Fjernvarme.
Flemming Truelsen og undertegnede deltager i møde med Energiforsyningen. Her drøftes tidsplaner og evt. ændringer. Som vi kan se, så går det fremad!
Den kæmpestore vandtank er ved at være færdig, så nu venter vi kun på tilslutningen til værket i
Hasle, således at det midlertidige pillefyr ved Beredskabsstyrelsen kan fjernes igen.
Samfundets fremtid:
Vi kan med glæde konstatere, at der i Sandvig er kommet gang i samarbejdet, og at der derfor er
kommet godt gang i ”sagerne”.
I Allinge må vi med beklagelse se, at der atter er lukket en selvstændig forretning. Ved sidste generalforsamling kunne jeg konstatere, at man ville lukke Gornitzkas trykkeri. I år er det ASTE, vores tidligere så magtfulde organisation, der lukkede den 31/12.
Heldigvis har en del af de handlende taget fat om problemet, og stiftet en ny organisation ”3770
Erverv”.
Jeg håber på, at det vil være starten på et nyt godt samarbejde på HELE Nordbornholm.
Jeg kan derfor roligt gentage ordene fra sidste år:
Vi må derfor slutte sammen - arbejde sammen - så vi kan bevare området - også som handelsby.
Der er IKKE plads til fnidder!!!
Kulturpengene:
Vi modtog i år 10.355 kr. til aktiviteter i Allinge. (Sandvig Borgerforening modtager penge til Sandvig). Fordelingen af disse penge vil fremgå af regnskabet.
Pengene til øvrige tiltag!
Vi modtog i år 43.381 kr.
Fordelingen af disse penge vil fremgå af regnskabet.
Lokalarkivet
Vi havde i jan. 2016 ca. 55.000 filer med tekst eller billeder!
Vi har nu omkring 73.600 filer, - 18.600 flere på 1 år - så der sker virkelig noget i vores arkiv.
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Avisgruppen har været meget flittig. Adskillelige personer scanner, men jeg fornærmer vist ikke
nogen ved særligt at fremhæve Ann-Britt Kjøller. Hun kan i løbet af 3 timer scanner et utroligt antal
sider – når hun ellers er på øen. Tak for det Ann-Britt!
Lene (Vinberg) er gået i gang med et kæmpearbejde, idet hun er startet med at registrere Butikker
og Håndværkere. Alene de forskellige ”faggrupper” er over 70. Er der nogle medlemmer, der har
de enkelte forretningers historie, så er jeg sikker på, at Lene meget gerne vil have de oplysninger!
Lene har et indslag i næste Bytromme.
Selv om der således er mange flittige personer, så kan vi sagtens bruge flere. Både i vores klip og
klistre gruppe (hvor der er flyttet et par stykker) samt til helt nye opgaver, som f.eks. Allinge Brandvæsen, hvor vi gerne vil i gang med at registrere al det materiale, som vi fik ved brandstationens
nedlæggelse.
Kontakt mig, så kan vi tale om hvornår du kan, og hvad du har lyst til at arbejde med!!
Udover omtalte flittige Ann-Britt, så vil jeg også gerne nævne Niels Westh, som er vendt tilbage til
sin gamle by, og indgået i vores arbejde.
Her drejer det sig om arbejdet med Nordbornholms Ugeblad. Niels har overtaget mit arbejde, og
takket være hans viden om EDB, så kommer der et fantastisk resultat ud af det. Han har snart
scannet alle ugebladene til 1940, og det er endnu mere fantastisk, at han har gjort alle tekster
søgbare. Dvs. at vi ved enkelte ord kan finde tekst i mange blade.
Nu skal vi alle bare lære, hvordan man gør, men jeg er ikke i tvivl om, at vi vil finde megen gammel
historie om Allinge-Sandvig frem. Tak for dit kæmpe arbejde Niels!
Niels vil fortælle lidt om arbejdet i det kommende nummer af Bytrommen.
IT og Hjemmesiden.
Ved sidste generalforsamling blev Michael valgt ind i bestyrelsen for at varetage vores IT udstyr.
Han gik straks i gang med at forbedre vores hjemmeside, så den nu kan læses både på PC og på
telefonen.
Han arbejder godt med hele tiden at opdatere siden, og ikke mindst ønsker han at udvide mulighederne. Dejligt!
Endnu mere arbejde har han dog lagt i at modernisere vores EDB udstyr på kontoret.
Alt er nu trådløst, og det hele kan nu ”fjernstyres” fra Michaels egen computer. På det allersidste
har han moderniseret vores server og internetforbindelse!
Selv om Michael er flyttet fra øen, så vil han meget gerne fortsætte med arbejdet, og som arbejdet
går nu, så kan vi kun være MEGET tilfredse med det. Tak for dit store arbejde Michael!
Hjemmesiden www:allinge-sandvig-byforening.dk.
I hele 2016 har der været 7286 besøg svarende til ca. 20 om dagen i gennemsnit.
Den 22/12, hvor Michael skrev man kunne se Nordbornholms ugeblad, var der 159 besøg.
I alt er Nordbornholms ugeblad blevet hentet 206 gange.
Den 29/12 havde vi flest besøg på hjemmesiden nemlig 224 besøg.
74% besøger fra computer 26% fra mobil enhed.
Også vores Facebook side bliver flittigt benyttet. Den 3/1-2017 har vi 1157 medlemmer. Det er
124 flere på 1 år.
Facebook siden giver os mange nye kontakter og mange gode billeder.
Regnskabet.
Ved sidste generalforsamling valgte vi Steen Gornitzka ind i bestyrelsen for at varetage vores
regnskab, men allerede 1 uge efter blev han nødt til at frasige sig arbejdet, pga. sin forretning.
Det var jo en kedelig beslutning, som gav os problemer i bestyrelsen.
Men det var da ikke noget problem sagde Michael: ”Det kan jeg da klare, hvis I ønsker det!”.
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Bestyrelsen gav med glæde dette ansvar over til Michael, og som I sikkert vil høre når regnskabet
skal fremlægges, så er det en god beslutning vi tog. Tak for din hjælp også her, Michael!
Bestyrelsen.
At den valgte kasserer måtte stoppe, gav os det problem, at vi har været 1 person for lidt i bestyrelsen. Elsebeth kunne pga. helbredsmæssige årsager ikke overtage posten, og Allan Stenbye
blev pludselig forflyttet i Beredskabsstyrelsen og fik arbejdsplads i Hillerød.
Allan vil dog gerne fortsætte med at være suppleant – og vi håber på, at han atter kan arbejde i
Allinge. En god mand slipper man ikke!
Heldigvis ser det ud til, at vi kan få et UNGT medlem i vores bestyrelse. Ih, hvor vi trænger til det!!!
Jeg håber på, at vi kan finde flere villige emner til bestyrelsen.
Mht. min egen situation er det således at jeg, den dag vi havde forevisning af de nye helleristninger, kortvarigt fik kraftige smerter i brystet. Dagen efter, søndag den 4. september, blev jeg indlagt
med blodprop, og om onsdagen opereret på Rigshospitalet – og så var jeg hjemme igen om torsdagen.
Efter en længere periode, hvor jeg var meget træt, så er jeg så nogenlunde kommet til kræfter
igen.
MEN konsekvenser må man tage af det.
Jeg vil gerne fortsætte i bestyrelsen med arkivet som hovedopgave – hvis man ønsker det!
Problemet er så, hvem skal være formand? Alle sparker fra sig! Hvad skal vi gøre??
Regionskommunen.
Vi må indrømme, at vi føler os forbigået (for at bruge et pænt ord) af kommunen.
Der er tale om tre forskellige sager, hvor vi synes at kommunen helt har tilsidesat borgernes meninger. Det drejer sig om:
Bopælspligt.
Da kommunen ændrede bopælspligten for Allinge-Sandvig, besluttede de som bekendt at Sandvig
ikke skulle have bopælspligt, men derimod Allinge.
Det var Sandvig Borgerforening tilfreds med, og det var vi for så vidt også. MEN. Pludselig og uden
orientering havde man flyttet grænsen mellem Allinge og Sandvig fra bakken ved Romantik (nu
Nordlandet) helt hen til Nordlandshallen. Mange helårshuse var dermed ændret til ikke bopælspligtige huse (det er lettere at sige feriehuse).
Men i Allinge havde man stadigvæk bopælspligt.
Hvordan kan det så være, at der er givet dispensation til Lærerforeningen. Her er tre lejligheder
(ifølge avisen) blevet nedlagt, og det endda i hjertet af Allinge. Vi har intet hørt og Carsten Scheibye kendte ikke noget til sagen, da jeg talte med ham forleden dag.
Derudover er der INGEN kontrol af alle de andre solgte huse. Vi kender en del huse, der ikke benyttes som helårshuse og mange der ”bygges om” flere år!! Kommunen svigter sin kontrol.
Biblioteket.
Biblioteket er naturligvis den anden sag. Her mente kommunen at vi selv skulle finde frem til høringen under budgetforslaget.
Et høringsforslag er noget man sender ud til befolkningen – ikke noget man skal ”hige og søge”
efter!
Efter at fejlen er påtaget er man så flinke og rare, og forsøger at få det bedste ud af det!
Netto.
Nettos ombygning ligner sagen om Biblioteket.
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Efter at tegningerne var kommet frem i avisen den 23/12, sendte jeg en forespørgsel til og Carsten
Scheibye. Han kunne ikke forstå, at foreningen ikke havde fået nogen orientering. Jeg havde nemlig i oktober sendt en mail til ham, som var videresendt til forvaltningen. Den 4. januar fik vi så en
mail, hvori vi blev orienteret om, at man havde givet dispensation den 30/11.
Da klageretten var på 1 måned, var det altså for sent at klage! Men hvor har dispensationen været
offentlig gjort??
Vi må desværre konstatere, at vi bliver forbigået i disse sager. Kommunen kan KUN finde os, når
der skal udføres noget frivilligt arbejde!! Det er for dårligt borgmester!
TAK!
Jeg vil til slut gerne takke alle de personer, der har været villige til at stille op som foredragsholdere.
Også en tak for arbejdet til alle medlemmerne i arbejdsgrupperne samt naturligvis også til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, pressen, Datastuen og Kærnehusets bestyrelse.
Også tak til alle de andre, som vi har arbejdet sammen med i 2016.
På bestyrelsens vegne

Anders Koefoed Larsen, fmd.
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