Allinge-Sandvig Byforening
Generalforsamling tirsdag den 21. januar 2020
Bestyrelsens beretning for året 2019
Dødsfald
Vi har kendskab til, at følgende af vores medlemmer er afgået ved døden i 2019 og indtil generalforsamlingen:
Helmer Kjeldsen
Svend Aage Madsen
Ivar Kjøller
Bjarne Larsen
Svend Klausen
Jytte Jepsen
Ethel Jakobsen
Verner Steinlein
Lad os rejse os og mindes!
Ære være deres minde!
Årets arrangementer
22. jan Generalforsamling
16. mar Åbent-hus arrangement i lokalarkivet.
27. mar Fællesarrangement med Seniorklubben med diasshow og foredrag af Helge Østergaard om maleren Olaf Rude.
19. apr Ekstra åbent arkiv Langfredag
4. maj
Strandrensning.
8.-12. maj
Udstilling om russerne på Nordbornholm og Russerkirkegården med
deltagelse af repræsentanter fra Den Russiske Ambassade ved åbning af udstillingen og i
forbindelse med nedlæggelse af krans på Russerkirkegården.
4.- 16. jun Udlejning af vores lokaler til bespisning af de frivillige morgen og frokost ved folkemødet.
18. jun Sommeråbent i lokalarkivet.
10. jul
Sommeråbent i lokalarkivet.
24. jul
Sommeråbent i lokalarkivet.
13. aug Sommeråbent i lokalarkivet.
14. sept Åbent-hus arrangement i lokalarkivet
15. sept Tur til Helleristningerne med arkæolog Michael S. Thorsen
15. okt Foredrag med Jørgen Bohn Christoffersen om Bohnfamilien i Allinge
13. nov Foredrag med Conny Ogareck om hendes barndom i Allinge.
4. dec
Foredrag med Jesper Vang Hansen om fattigfolk og udstødte i 1700-tallet
11. dec Julehygge for medlemmerne med bankospil
2020
21. jan Generalforsamling
Derudover foreløbig planlagte arrangementer
Lørdag den 16. marts, 11-14. Åbent hus arrangement i lokalarkivet.
Tirsdag den 24. marts, kl. 19-21,30. Besøg i Hjemmeværnets materialer og arkiver på Almegårds Kaserne.
Byforeningen
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Vi har nu 207 medlemmer, hvor hvert medlem repræsenterer en husstand. Der er kommet
flere nye medlemmer og desværre har vi også sagt farvel til nogle bl.a. på grund af mangel
på betaling af kontingent.
Vores medlemsblad Bytrommen er udkommet to gange i 2019, nemlig i februar og september. Vi takker vores redaktør Niels Westh for hans arbejde med bladet.
Alle udgivelser af Bytrommen kan læses på vores hjemmeside www.allinge-sandvig-byforening.dk og kan også hentes på lokalarkivet, når vi har åbent eller arrangementer i arkivet.
Vores hjemmeside indeholder en Aktivitetsliste med oplysninger om aktiviteter for AlllingeSandvig med vore egne oplysninger og med de oplysninger, vi modtager fra forskellige foreningers arrangementer i Allinge-Sandvig. Listen må gerne bruges ved planlægning af aktiviteter, så vi undgår for mange dobbeltarrangementer. Det skal også lige bemærkes, at vores
hjemmeside har haft 51.291 besøgende sidste år.
Hvem kender Sporet ved Folkemødet i Allinge? Det er en tur rundt i Allinge ved hjælp af
læsning af 17 opsatte QR-koder, som aflæses med mobiltelefon. Det startede som et projekt
mellem Landbrug & Fødevarer og ASTE (tidligere Allinge-Sandvig Turist- og Erhvervssammenslutning). Da ASTE blev nedlagt overtog byforeningen projektet og har nu i samarbejde
med Landbrug & Fødevarer opdateret teksterne, fået dem oversat til engelsk og tysk samt til
russisk for QR-koden til Russerkirkegården. Alle teksterne til QR-koderne kan også læses på
vores hjemmesiden under fanen ”Sporet”.
Folderen med introduktion til Sporet er også revideret og ligger i den gule folderkasse på
havnekontoret, Allinge Havn og ved Domen, ligesom den ligger i lokalarkivet. Vi har lagt
nogle eksemplarer på bordet her i lokaler, som man er velkommen til at tage.
Som noget nyt har vi lagt billeder og navne på konfirmationer på hjemmesiden under fanen
”Arkiv”. Desværre ikke alle navne på nogen af billederne, og lister over navnene på konfirmationsholdene uden billede, men hvor vi har navnene fra kirkebøgerne. Første konfirmation på
siden er den 4. oktober 1891. Billederne er kun tilgængelige op til og med 1950 af hensyn til
dataloven. Dataloven gør arbejdet med at drive lokalarkivet besværligt. I princippet skal personerne være døde før vi kan oplyse navn og billede. Vi ved, at der bliver arbejdet på at få
en mere smidig procedure for dette og håber så, at vi kan gøre mange flere billeder og navne
tilgængelige for offentligheden. Alle er meget velkomme til at komme til lokalarkivet med oplysninger om navne eller måske billeder. Vi kan godt have dem scannet og liggende i lokalarkivet..
Byforeningens gruppe på Facebook bruger vi til formidling af oplysning om arrangementer,
møder mm. og kan ses af alle, som er på FB. Er du tilmeldt vores gruppe på FB har du også
mulighed for at kommentere opslag i gruppen. Der er 1513 medlemmer tilmeldt Facebooksiden.
Andet
Avisgruppen og EDB-gruppen i lokalarkivet gør et stort stykke arbejde med at få registreret
og gemt informationer til glæde for mange. Der kommer jævnligt 2-3 personer og hjælper
med registrering, arkivering mm. Vi modtager en del materiale fra borgere, foreningen m.v.,
som skal registreres, scannes og opbevares. Vi har lige nu 132.258 filer i 6.404 mapper registreret i lokalarkivet, her iblandt 43.070 avisudklip i 582 mapper og fordelt i læsbare og søgbare filer (½ til hver).
Vi opfordrer samtidig arvinger til afdøde familiemedlemmer til at huske på, at lokalarkivet meget gerne modtager billeder, dokumenter, som familien ikke ønsker at beholde eller måske
gerne vil låne os, så vi kan scanne dem til bevaring i arkivet. Vi kan bruge mange flere hænder til arbejdet, så hvis du gerne vil hjælpe os, møder du bare op i lokalarkivet, når vi har
åbent.
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I 2019 modtog vi 62.121 kr. fra Lokalpuljemidlerne i BRK til fordeling i Allinge. Foreningen
Sandvig modtager penge til Sandvig. Fordelingen af pengene fremgår af regnskabet.
Tænk engang at få en stor gave, Byforeningen modtog en gave på 50.000 kr. fra en anonym giver, der gerne vil støtte vores arbejde. Vi er meget glade og taknemmelige for gaven.
Vi har brugt 18.000 kr. af gaven til køb af 4 udstillingsvægge, som længe har været et stort
ønske for os og som vi faktisk i 2019 havde søgt tilskud til fra et par fonde uden held. Vi har
valgt at hensætte ca. 25.000 kr. af gaven til fremtidige ønsker i foreningen.
Driften af byforeningen og lokalarkivet er afhængig af, at vi har udlejet vores lokaler i
forbindelse med bl.a. Folkemødet. Vi ved ikke om vi får udlejet lokaler i år og har besluttet, at
foreslå en forhøjelse af kontingentet med 20 kr, så det fra 2020 koster 180 kr. Bestyrelsen
har fremsat forslag til dette på generalforsamlingen. Vi kan også konstatere, at driften bliver
dyrere blandt andet på grund af øgede krav til vores IT-systemer og –udstyr, vores internetforbindelse, som vi indtil 1. december 2019 havde i samarbejde med Datastuen. Datastuen
er ophørt ved udgangen af 2019 og vi er nu alene om betaling af forbindelsen. MobilePay har
meddelt, at de fra 1. oktober 2019 opkræver et gebyr på 49 kr. pr. måned for at vi har MobilePay som mulighed for betaling af kontingent og betaling for køb af hæfter og bøger.
Så har vi haft en udstilling om russerne på Nordbornholm og Russerkirkegården. En udstilling, som blev en meget stor succes. Den startede med en åbning og reception den 8.maj
2019. Repræsentanter fra den russiske ambassade deltog først i kransenedlæggelse på russerkirkegården og åbnede derefter udstillingen i den store sal i Kærnehuset. Udstillingen var
åben fra den 8. – 12. maj i det store lokale. Derefter blev den flyttet op i vores arkivlokaler,
hvor den også blev flittigt besøgt. Sidste dag med udstillingen var på vores åbent-hus arrangement den 14. september. Der skal lyde stor tak til Anders Kofoed Larsen, som har været
primus motor på dette projekt.
Vi har fortsat arbejdet med de tomme helårsboliger og boligpligten i Allinge. Bestyrelsen
har samlet adresser på de boliger, som vi mener er tomme og sendt materialet til BRK. Dette
vil vi gøre jævnligt og håber at det hjælper.
Revidering af lokalplanforslag for bevaring og udvikling af Allinge er stadig i gang. Der er
holdt møder med BRK og indtil videre er planen, at politisk behandling af planforslaget skal
ske den 11. marts 2020 i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, den 26. marts 2020 i Kommunalbestyrelsen. Derefter i offentlig høring i 8 uger. Endelig politisk behandling den 17. juni
2020 i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og den 25. juni 2020 i Kommunalbestyrelsen.
Fremtiden for Allinge-Sandvig
Hvad fremtiden bringer for Allinge-Sandvig er et godt spørgsmål. Byforeningen ønsker at
gøre, hvad vi har mulighed for og ser positivt på udviklingen i Allinge-Sandvig.
Folkemødet har taget den tidligere Teknisk Skole i brug som Sekretariatet efter en omfattende ombygning.
Aktivitetsgruppe Allinge er fortsat meget aktive og står igen for juleudsmykning, juletræ,
flagning og Jazz- og Musikfestivalen til stor glæde for borgerne og erhvervslivet i Allinge.
Foreningen Sandvig har haft rigtig mange gode tiltag hele året.
Tak
Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle de personer, der på en eller anden
måde har hjulpet byforeningen og altid er villige til være med i de forskellige arrangementer
og forskellige arbejdsopgaver.
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Også tak til Seniorklubben, Kærnehuset, Aktivitetsgruppe Allinge, 3770 Erhverv, Allinge
Kirke, Niels Jørn Jensen fra Hammeren Fyr, Foreningen Sandvig og pressen for deres samarbejde.
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