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Generalforsamling tirsdag den 21. september 2021 
 

Bestyrelsens beretning for året 2020 
 
 
Bestyrelsens beretning for året 2020 bliver kort og meget anderledes end tidligere år. 
 
Dødsfald 
Vi har kendskab til, at følgende af vores medlemmer er afgået ved døden i 2020 og indtil ge-
neralforsamlingen: 
John Mester 
Erik A. Lind 
Karin Christensen 
Dorethe Hjorth Larsen 
 
Lad os rejse os og mindes! 
   Ære være deres minde! 
 
 
 
Generalforsamlingen for 2020 blev udsat og nu holder vi den i dag, hvor Danmark er ved at 
komme tilbage til et normalt liv, som vi godt ved måske ikke bliver helt normalt med det 
samme, fordi covid-19 virussen stadig er blandt os. 
 
Det blev ikke til de mange arrangementer eller åbningstider i lokalarkivet, som vi havde plan-
lagt og som vi kunne tænke os, men det lykkedes dog at holde lidt åbent med de restriktio-
ner, der var. 
 
Vi ser mere eller mindre bort fra 2020 som et år, hvor byforeningen en stor del af tiden var 
lukket ned. Dog blev der arbejdet internt i lokalarkivet af bestyrelsen og andre af vores frivilli-
ge til registrering og sortering mm. 
 
Bestyrelsen arbejder nu på at få den sidste del af 2021 til at være mere aktivt for medlem-
merne. Aktiviteter for resten af 2021 og første halvår af 2022 er ved at blive planlagt og bli-
ver meldt ud så hurtigt som muligt på aktivitetslisten på vores hjemmeside. Videre sender vi 
mail med planlægningen til de medlemmer, der har en mailadresse og lægger den også på 
FB. 
 
På trods af corona og nedlukninger er vores medlemstal pr. 31/12 2020 213. Der er dog 
nogle medlemmer, der har glemt at betale kontingent for 2020. Vi har rykket de pågældende, 
men må beklage, at der er 7 medlemmer, vi har slettet på grund af ikke betalt kontingent, så-
ledes at vi starter 2021 med 206 medlemmer. 
 
Medlemsbladet Bytrommen er udkommet som sædvanligt i februar og september. Alle udgi-
velser 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. 
 
I 2020 modtog vi 55.832 kr. fra Lokalpuljemidlerne i BRK til fordeling i Allinge. Fordelingen 
fremgår af regnskabet. 
 
Vi fik ingen indtægter for udlejning af lokaler i 2020 pga. aflysning af Folkemødet. 
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Bestyrelsen har også arbejdet med de tomme helårsboliger og boligpligten i Allinge. Vi 
ved ikke helt, hvor meget BRK har arbejdet med de indberetninger, vi har sendt til dem. Be-
styrelsen håber på et godt samarbejde med BRK fremover og til orientering kan vi oplyse, at 
der i juli var et møde mellem byforeningen og BRK om hvordan vi kan hjælpe hinanden med 
at bopælspligten bliver overholdt.  
 
Tak 
Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle de personer og foreninger, der på en 
eller anden måde har hjulpet byforeningen.  
Vi håber og tror på et fortsat godt samarbejde i resten af 2021 og 2022. 
 
 


