Generalforsamling tirsdag den 22. februar 2022
Bestyrelsens beretning for året 2021
Bestyrelsens beretning for 2021 bliver igen en kort beretning på grund af situationen med
corona, som stadig påvirker hele Danmark.
Vi har ikke kunnet foretage en del af de planlagte aktiviteter og ønsker rigtig meget, at det
bliver bedre igen i 2022.
Først vil vi nævne, vi har kendskab til, at vi har mistet følgende medlemmer i perioden fra
oktober 2021 til i dag:
Julius Hornshøj
Jonna Jensen
Leif Thorsen
Lad os rejse os og mindes!
Ære være deres minde.
Vi holdt generalforsamling den 21. september 2021 for året 2020, som vi måtte aflyse i
januar 2021 og flytte på grund af konsekvenserne med corona.
I perioden mellem nedlukningerne af hele samfundet fik vi holdt en tur i den sydlige del af
Allinge lørdag den 24. april med Anders Koefoed Larsen og Niels Westh som guider. Den
skete i fri luft og med kaffe ved Næs badestrand og der deltog mange personer. En dejlig
tur.
Vi fik også holdt vores strandrensning lørdag den 8. maj 2021. Vi fik indsamlet ca. 1-2
affaldssække, hvilket ikke var særlig meget. Vi sluttede med at servere pølser og
drikkevarer i arkivet efter turen.
I juni havde vi en udstilling fra russertiden i den store mødesal. En flot udstilling udarbejdet
af børn fra Den Russiske Ambassade i København. Den var først opstillet på biblioteket i

Vores blad Bytrommen kom som planlagt ud både i februar og september 2021.
Vores åbent-hus lørdag eftermiddag den 11. september blev holdt men igen uden særlig
mange besøgende. Vi forsøger dog igen i 2022 at holde åbent-hus både den 26. marts og
den 17. september.
I løbet af efteråret måtte vi igen aflyse nogen af de planlagte aktiviteter. Vi fik holdt et
foredrag torsdag den 11. november 2021 med Svend Aage Henriksen, der som barn
voksede op i en fiskerfamilie i Allinge i 1930-1940’erne. Et meget interessant og
spændende foredrag, som der kom mange for at høre.
Vores aften med julehygge i december for medlemmerne blev aflyst. Nu håber vi blot, at vi
i 2022 kan planlægge og holde nogle flere spændende arrangementer i byforeningen.
Selvom vi ikke har kunnet holde så meget aktivitet, er vores medlemstal steget med 11
personer. Det er dejligt, når vi føler, at arbejdet i foreningen og arkivet giver jer lyst til
fortsat at støtte vores arbejde. Mange tak for jeres opbakning.
Lokalpuljemidlerne fra BRK i 2021 til Allinge var 64.138 kr. De blev fordelt til foreninger i
Allinge og fremgår af regnskabet. Desværre fik vi ikke nogen indtægt i forbindelse med
Folkemødet, som blev holdt i et mindre arrangement og derfor blev vores lokaler ikke
udlejet i den forbindelse.
Vi har også hele tiden arbejdet med tomme boliger og bopælspligten. Det er glædeligt, at
BRK nu har afsat flere ressourcer til dette arbejde og vi føler, at der er ved at ske noget på
området til gavn for Allinge by. BRK holdt møde med os i sommeren 2021. Det var meget
positivt og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde på området.
Bestyrelsen har til sidst et stort ønske for byforeningen. Vi kunne godt tænke os, at flere
havde lyst til at deltage i henholdsvis bestyrelsesarbejdet, hvor vi lige nu mangler et
medlem og ikke mindst til det forskellige arbejde i lokalarkivet.
Der sker meget i lokalarkivet, hvor vi hele tiden modtager materiale, som skal sorteres og
registreres.
Vi modtager med glæde alt, der kan være med til at belyse og fortælle historier om
personer, forretninger, erhverv og livet i Allinge-Sandvig.
V ønsker også at sige stor tak til alle jer, der på den ene eller anden måde har hjulpet os.

