
1 
 

Allinge-Sandvig Byforening 
 
Generalforsamling tirsdag den 22. januar 2019 
 

Bestyrelsens beretning for året 2018 
 
 
Dødsfald 
Vi har kendskab til, at følgende af vores medlemmer er afgået ved døden i 2018 og indtil generalfor-
samlingen: 
Gunnar Hansen 
Preben Holm Jensen 
Svend Jacobsen 
Willy Frederiksen 
 
Lad os rejse os og mindes! 
   Ære være deres minde! 
 
Årets arrangementer 
23. jan Generalforsamling 
22. febr  Foredrag med Klaus Thorsen om ”Arkæologi på Nordbornholm”. 
4. mar Åbent-hus arrangement i lokalarkivet. 
30. mar Ekstraordinær åbent arkiv Langfredag i påsken. 
11. apr Foredrag med Ann Vibeke Knudsen om ”Fotografier og fotografer i Allinge-Sandvig”. 
5. maj Strandrensning. 
9.- 18. jun Udlejning af vores lokaler til bespisning af de frivillige morgen og frokost ved folkemødet. 
19. jun Sommeråbent i lokalarkivet. 
11. jul Sommeråbent i lokalarkivet. 
25. jul Sommeråbent i lokalarkivet. 
14. aug Sommeråbent i lokalarkivet. 
30. aug-5. sept  Udstilling ved Allinge-Sandvig Borgerskole/Kongeskærskolens 60 års jubilæum. 
7.-9. sept  Udlejning af vores lokaler til Strikkefestival 2018 
15. sept  Åbent-hus arrangement i lokalarkivet 
13. okt Besøg på Teknisk Samling. 
13. nov Medlemsaften med visning af gamle postkort 
12. dec Julehygge for medlemmerne med et hyggeligt og interessant foredrag af Lillian Hjort 
 Westh. 
 
2019 
22. jan Generalforsamling 
Derudover planlagte arrangementer 
Tirsdag den 26. februar, kl. 19 i lokalarkivet – foredrag af Erik Grønvang Nielsen om den sidste nye 
produktion ”På sporet af de bornholmske redningskorps”. 
Lørdag den 16. marts, 11-14. Åbent hus arrangement i lokalarkivet. 
Onsdag den 27. marts, kl. 13,30. Fællesarrangement med Allinge-Sandvig Seniorklub med diasshow 
om maleren Olaf Rude vist og fortalt af Helge Østergaard. 
 
 
Byforeningen 
Byforeningen har i 2018 fået 16 nye medlemmer, så vi nu er 209 medlemmer, hvor hvert medlem 
repræsenterer en husstand. Desværre har vi også sagt farvel til nogen bl.a. på grund af mangel på 
betaling af kontingent. 
Vores medlemsblad Bytrommen er udkommet to gange i 2018, nemlig i februar og september. Vi 
takker vores redaktør Niels Westh for hans arbejde med bladet. 
Vi ser meget gerne at så mange som muligt får bladet sendt via mail – det sparer både tid og penge 
for foreningen. Hvis der er nogen medlemmer, der gerne vil have det via mail fremover, så skriv til os 
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på vores officielle mailadresse som er post@allinge-sandvig-byforening.dk eller giv besked til besty-
relsen.  Alle udgivelser af Bytrommen kan læses på vores hjemmeside www.allinge-sandvig-byfor-
ening.dk. og kan også hentes på lokalarkivet, når vi har åbent arkiv eller arrangementer i arkivet. 
 
Aktivitetslisten på forsiden af vores hjemmeside indeholder også oplysning om aktiviteter for Alllinge-
Sandvig Seniorklub, Foreningen Kærnehuset, Hammeren Fyr, Allinge Kirke og Foreningen Sandvig. 
Vi er glade for, at de forskellige foreningers arrangementer i Allinge-Sandvig sættes på listen til orien-
tering for alle. I lighed med beretningen for 2017 gør vi opmærksom på, at listen kan bruges både ved 
planlægning og af interesse, så vi undgår for mange dobbeltarrangementer. Det skal også lige be-
mærkes, at vores hjemmeside har haft ca. 43.000 besøgende sidste år. 
 
Byforeningens gruppe på Facebook bruger vi også til formidling af oplysning om arrangementer, mø-
der mm. og kan ses af alle, som er på FB. De som er på FB og samtidig er tilmeldt vores gruppe på 
FB har også mulighed for at kommentere opslag i gruppen. 
 
Andet 
Både avisgruppen og EDB-gruppen i lokalarkivet gør et stort stykke arbejde med at få registreret 
og gemt informationer til glæde for mange. Vi har også 2-3 medlemmer, der kommer og hjælper med 
registrering, arkivering mm., når lokalarkivet holder åbent. Men vi kan bruge flere hænder til arbejdet, 
så kom bare op i lokalarkivet og tal med os. 
 
Bornholms Historiske Samfund har i november 2018 udgivet deres årsskrift ”Guldstøv fra lokalarki-
verne”. Det er meget interessant læsning og som tidligere nævnt, så er Byforeningen repræsenteret i 
hæftet med et afsnit om de gamle ugeaviser fra Nordbornholms Ugeavis 1913-1940. Det er Niels 
Westh i samarbejde med Anders Koefoed Larsen, der har skrevet indlægget. Det er vi meget glade 
for og takker dem for dette arbejde. 
 
Vi modtog 61.083 kr. fra Lokalpuljemidlerne til fordeling i Allinge. Foreningen Sandvig modtager 
penge til Sandvig. Fordelingen af pengene fremgår af regnskabet. 
 
I forbindelse med driften af byforeningen og lokalarkivet er det nødvendigt at vi har udlejet vores 
lokaler i forbindelse med bl.a. Folkemødet. Uden dette tilskud til vores drift forudser vi, at det på et 
tidspunkt betyder, vi må sætte kontingentet op. Det forventer bestyrelsen at gøre til generalforsamlin-
gen i 2020. Som det fremgår af vores regnskab betyder indtægterne fra udlejningen af vores lokaler, 
at vores underskud kun er på 5.171,29 kr. 
Vi nævnte i beretningen i 2018, at det i i forbindelse med driften af byforeningen og lokalarkivet 
var nødvendigt at bruge af vores kapital for bl.a. at få opdateret it-systemer og drift af disse, hvilket 
underskuddet i regnskabet for 2018 er et resultat af. Vi har i 2018 købt 2 bærbare PC’ere og en ny 
farveprinter for i alt 12.250 kr. Det skal dog bemærkes, at der hele tiden kommer krav til vores IT-ud-
styr og driften heraf, hvorfor udgifterne også forventes at være mange. 
 
Så har vi haft en udstilling på Kongeskærskolen i forbindelse med Allinge-Sandvig Borgerskoles 60 
års jubilæum. Allinge-Sandvig Borgerskole blev indviet juni 1958. Udstillingen fortalte historien om 
hvordan Allinge Borgerskole og Sandvig Borgerskole blev til Allinge-Sandvig Borgerskole, som se-
nere blev til Kongeskærskolen. Udstillingen blev holdt i aulaen på skolen fra den 30. august – 5. sep-
tember og blev åbnet ved en reception kl. 13 den 30. august med bl.a. deltagelse af en del af de tidli-
gere lærere på skolen. Udstillingen var åben nogle timer hver dag, hvor 2 personer fra byforeningen 
var til stede for at hjælpe. Udstillingen blev besøgt af 15-20 personer hver dag, måske ikke så mange, 
men for os var det en fornøjelse at lave udstillingen og være med til at huske på historien om sko-
lerne i Allinge-Sandvig. 
 
På initiativ af Gerd Lyng er byforeningen gået med i projektet om at få etableret et badely på Næs til 
vinterbaderne. Gerd Lyng har lagt et stort arbejde i at søge fonde om tilskud til arbejdet og efterføl-
gende byggetilladelse. I alt har vi modtaget 95.000 kr. fra fonde, som dækker udgiften. Arbejdet er 
udført og ser rigtig fint ud. Stor tak til Gerd Lyng for hendes arbejde og vi håber at det bliver til glæde 
for borgerne. 
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Vi har i maj-juni henvendt os til BRK om de tomme helårsboliger og boligpligten i Allinge. Efter et 
møde med BRK er der skrevet til nogle boligejere. Desværre kan vi ikke få flere oplysninger om hvem 
og hvilke ejendomme, det drejer sig om eller hvilken ejendom, der evt. har fået dispensation fra bolig-
pligten pga. datalovgivningen om tavshedspligt. Vi regner med at fortsætte arbejdet med de tomme 
helårsboliger i samarbejde med BRK og BBS (Bornholmske Borgerforeningers Samarbejde). 
 
Vi arbejder på at få lavet en udstilling i maj 2019 om russerne på Nordbornholm og russerkirke-
gården. Hvert år kommer repræsentanter fra Rusland og lægger krans på russerkirkegården. Ved 
kransenedlæggelsen i 2018 deltog Anders Koefoed Larsen og fik der talt med den russiske ambassa-
dør. Han var meget interesseret i bl.a. de billeder, som vi har i lokalarkivet af sovjetiske soldater mm. 
fra 2. verdenskrig og så gerne at der blev lavet en udstilling næste år. Det ser vi som en god anled-
ning til at fortælle om dette for borgerne. 
På sidste generalforsamling nævnte vi arbejdet med de scannede billeder af glasplader fra Ø-arkivet 
og at det er frivillige i Bornholms Slægtsforsknings-og Lokalhistoriske Forening, der har scannet glas-
pladerne. 
I 2018 har vi modtaget ca. 7.500 nye scannede billeder fortrinsvis fra lokale fotografer og som vi hå-
ber at vi kan få genkendt nogen af personerne på. Derfor beder vi atter om jeres hjælp til at få gen-
kendt personerne og ser meget gerne at I kommer op i lokalarkivet og ser billederne igennem. Det er 
så dejligt at få sat navne på disse billeder. Vi videregiver oplysningerne til Ø-arkivet, som registrerer 
det på billederne til glæde for andre. 
 
Revidering af lokalplanforslag for bevaring og udvikling af Allinge er stadig i gang og p.t. er der intet 
nyt fra BRK om hvornår arbejdet forventes afsluttet. Helhedsplanen er fortsat aktiv. 
 
Fremtiden for Allinge-Sandvig 
2018 har budt på forskellige nye tiltag, som er positivt for udviklingen i Allinge-Sandvig. 
 
Folkemødet har modtaget et stort tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond til ombygning og indret-
ning af den gl. tekniske skole til at huse Folkemødets Sekretariat. Fonden har købt ejendommen til 
formålet. 
Aktivitetsgruppe Allinge er startet på baggrund af, at Allinge Jazzfestival var nedlagt. Gruppen tog 
initiativ til at holde Allinge Jazz- og Musikfestival i uge 28. De har også overtaget flagning i Allinge 
samt deltager i julearrangementet ved kirken, som i 2017 blev varetaget af 3770 Erhverv. 
Foreningen Sandvig har haft rigtig mange gode tiltag hele året. 
Bornholms Idræts- og Kulturcenter, tidligere Nordlandshallen, arbejder videre med den fremlagte 
plan for udvidelse af eksisterende faciliteter til et helt nyt center. 
 
Tak 
Til slut skal der lyde en stor tak til alle de personer, der på en eller anden måde har hjulpet byforenin-
gen og altid er villige til være med i de forskellige arrangementer og forskellige arbejdsopgaver.  
Også tak til Seniorklubben, Kærnehuset, Aktivitetsgruppe Allinge, 3770 Erhverv, Allinge Kirke, Niels 
Jørn Jensen fra Hammeren Fyr, Foreningen Sandvig og pressen for deres samarbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


