Generalforsamling 2015 – formandens beretning

Allinge-Sandvig Byforenings generalforsamling
Tirsdag den 20. januar 2015.
Bestyrelsens beretning for året 2014.
Dødsfald.

Vi har kendskab til, at to af vores medlemmer er døde. Det er Ib Hansen fra Grummeløkkegade.
Han hjalp lidt til ved vores ombygning af lokaler, men hans helbred forhindrede ham i yderligere
hjælp.
Den anden er Henning Nielsen, som ved en tidligere lejlighed har foræret os billeder af Allinge
set fra luften. Henning var nemlig murer og tog derfor billeder når han arbejdede i ”højderne”.
To personer der har været synlige i vores lokalområde har forladt os!

Netop her til morgen har jeg fået kendskab til at Willy Jensen er død her i nat. Willy var en af vores trofaste deltagere ved generalforsamlingen, sammen med Gunvor. Willy har i mange år passet på vores anlæg og stadion i området.
Lad os rejse os, og mindes!

Ære være Deres minde!

Årets arrangementer.
7. Sept. Kl. 10-16 Åbent hus 7/9. ALLE er velkomne.
20. Sept. kl. 14-16 Besøg på Forsvarsmuseet.
6.-25. Okt.: Udgravninger på Madsebakke.
11. Nov. Konfirmationsudstilling, menigheds huse, søndagsskoler mm.
9. Dec. Kl. 19 Julehygge. AKL fortæller og viser, hvad der arbejdes med.
2015.
12. jan.. Sidste dag for indsendelse af forslag til Generalforsamlingen.
20. Jan. Kl. 19. Generalforsamling.
10. Feb. kl. 19. Erik Grønvang viser den helt nye film om modstandskampen i Allinge-Sandvig.
17. Mar. Kl. 19. Willy Frederiksen fortæller om sine år som fisker i Nexø – da han var 14-20 år.
18. Apr. Udstilling om 2. verdenskrig (70 år efter afslutningen)
2. Maj. kl. 9. Strandrensning. Mødested: Næs Strand og kl. 9.15 på Folkemødepladsen.
Vi må desværre konstatere, at deltagelsen i vores besøg på Forsvarsmuseet og deltagelsen i
julehyggen var MEGET ringe. Henholdsvis 1 og 3 ”menige” medlemmer deltog i disse arrangementer. Det er ikke sjovt for bestyrelsen, at lægge arbejde til dette og få så ringe opbakning!!

Vi kunne derfor godt tænke os, at få at vide hvilke forventning I har. Har I nogle emner vi bør
behandle? Skal vi have møderne på et andet tidspunkt af dagen? Eller ugen?
Jeg håber virkelig på, at I møder bedre frem i 2015.
Fjernvarme.
Vi har i 2014 brugt mange kræfter på møder vedr. oprettelse af fjernvarme på Nordbornholm.
Efter et overvældende besøg ved orienteringen i Nordlandshallen, afholdt vi to møder i Kærnehuset, 1 møde i Rådstuen i Sandvig, samt 1 i Medborgerhuset i Tejn.
Alle møder har været godt besøgt, så det undrer os, at vi endnu ikke har nået de 60%. Forsyningen er dog overbevist om, at det nok skal lykkes. Godkendelsen af værkets placering er dog
forsinket. Vi afventer derfor på kommende afgørelser.
Allinge-Sandvig som samfund.
Borgerservice: Ved sidste generalforsamling orienterede jeg om det forslag vedr. Borgerservice, som jeg havde indsendt. Stort set alle Borgerforeningerne på hele øen bakkede mit forslag
op, og der var også positive meldinger fra de politiske grupperinger. Ved det besluttende møde i
Kommunalbestyrelsen dukkede der pludselig et notat op, der påstod at det ville blive flere
100.000 kr. dyrere, hvis mit forslag blev vedtaget i stedet for forvaltningens – så den besparelse
måtte man så selv finde. Der var ingen begrundelse og ingen underskrift.
Det gjorde kommunalbestyrelsens medlemmer så forskrækkede, at de vedtog forvaltningens
forslag.
Det mener jeg IKKE, at man kunne gøre. Man burde have udsat beslutningen og undersøgt
denne påstand. Nu har vi så pt. 2 timers åbning 1 gang om måneden. Planen er dog, at også
disse få timer vil forsvinde snarest.
Kongeskærskolen: Kommunalbestyrelsen har nu foreslået, at skolen skal miste sin overbygning. Det synes vil selvfølgelig er helt uacceptabelt, og foreningen har derfor sendt et høringssvar. Vi er også kommet med forslag på, hvordan den kan bevares, men mon de vil høre på fornuft denne gang?
Vi har endvidere lade os fortælle, at man vil indskrænke det nuværende skoledistrikt, således at
børn fra Klemensker området skal gå i Hasle i stedet for.
Det vil naturligvis gøre Kongeskærskolen endnu mindre, og derved er skolen mere lukningstruet
ved næste skolereform.
Bopælspligt mm.: Allinge-Sandvig har helet tiden været et samfund (Allinge-Sandvig Kommune) og det gjaldt også i Allinge-Gudhjem Kommunes tid.
Den nye fælles kommune, har pludselig ændret holdning og betragter det nu som to separate
byer. Vi ser det bl.a. i Bopælspligten. I Sandvig er det blevet indført, at det ikke længere er bopælspligt, dvs. at husene kan benyttes som sommerhuse. Samtidig, og helt uden forespørgsel
nogen steder, har man flyttet grænsen mellem Sandvig og Allinge helt hen til Nordlandshallen.
Grænsen har jo hele tiden ligget ca. ved bakken ved Romantik. Dvs. at alle huse langs Strandvejen nu kan sælges uden bopælspligt.
Samtidig har man tilladt Flexboliger i bl.a. Næs Strand området.
Vi vil derfor hurtigt blive færre personer til at handle i vores tilbageværende butikker, og til at
”forsyne” vores skole med elever.
Samfundets fremtid: Vi må som følge af alle de kommunale fiksfakserier konstatere, at man
ikke arbejder for at vores samfund skal bestå. Vi må derfor på det kraftigste opfordre alle – og
særlig de unge – til at deltage i vores arbejde for at få Nordbornholm til at bestå. Det kan man –
efter min mening – bedst gøre, ved at melde sig ind i de bestående By- og borgerforeninger.

Kun derved kan stemmerne få tilstrækkelig kraft. Kun fællesskab gør stærk – og hvad så med et
”Ting for Nordbornholm”?
Kulturpengene: Vi får hvert år et beløb til uddeling af kulturpenge i Allinge området (Sandvig
Borgerforening får til Sandvig (atter et eksempel på adskillelse)). I 2014 fik vi tildelt 11.427 kr.
(600 kr. mindre end i 2013)., og de blev fordelt på følgende måde:
ASTE lokal gruppe til flagning

4.000 kr.

Både og-

2.440 kr.

Julens fremme i Allinge

2.300 kr.

Stenbrudsmuseet

2.700 kr.

Her ønsker kommunen dog, at vi skal gøre et større arbejde! I 2015 har man besluttet, at vi i Allinge skal få knap 42.000 kr. Alle pengene bliver dog tildelt Byforeningen, og man forventer så,
at vi skal ordne Kulturpengene, Julebelysningen og Blomsterudsmykningen.
Det vil vi ikke, og derfor forventer jeg også deltagelse af flere organisationer til at varetage disse
arbejder. Julebelysningen vil ASTE nok fortsat tage sig af, med blomsterudsmykningen er noget
helt nyt. Man har nemlig frataget Vej og Park dette arbejde, for at frivillige skal påtage sig dette.
Det er dog HELT frit, hvad pengene skal gå til, så der er dog også mulighed for HELT NYE tiltag!
Vedtægterne.
Alle disse omtalte emner er vigtige for området, men i virkeligheden gode arbejdsemner for et
Byting. Foreløbig har vi påtaget os arbejdet, men det betyder også at vi måske i det kommende
år skal overveje, om vi skal ændre i vores vedtægter § 2.
§ 2.
Foreningens formål er at virke for en aktivisering af befolkningens interesse for at bevare Allinge-Sandvigs æstetiske og kulturhistoriske særpræg med hensyn til såvel gadebilleder som
enkeltbygninger, samt at give borgerne større mulighed for effektivt at fremføre deres mening i
spørgsmål, der vedrører ændringer i bybilledet.
Endvidere skal foreningen gennem oplysende virksomhed søge at stimulere den byhistoriske
og æstetiske interesse.
Her står der faktisk ikke noget om det arbejde, som vi påtog os ved sidste generalforsamling.
Regnskabet.
Lynge vil senere komme ind på detaljerne i regnskabet, men jeg vil dog lige komme med nogle
kommentarer.
Vi måtte i 2014 skifte vores EDB maskiner ud, da styresystemet XP udgik. Det bedste ville
være, hvis alle maskinerne var ens. Takket været et tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond
på 10.000 kr., samt den opsparing vi tidligere havde foretaget, så lykkedes dette. Det har vi nu
stor glæde af, men det viser dog, at vi også i fremtiden er nødt til at foretage årlige opsparinger
til kommende nyanskaffelser.
I forbindelse med Folkemødet forlagte man for Foreningen Kærnehusets side, at vi skulle benytte indgangen for skolegården, når vi lejede vores lokaler ud.
Det betød at vi skulle gøre adgangsvejene pænere, og vi gik derfor i gang med at udskifte rådne
brædder, male stakittet, og bygge en helt nyt for at lukke den lille gård. Det er ganske vist kommunens opgave at holde de udvendige rammer, men på grund at tidspres, kunne dette slet ikke

lade sig gøre. Vi har dog senere – efter noget tovtrækkeri – fået dækket vores udgifter på ca.
5000 kr.
Folkemødet har givet en god indtægt på 7.000 kr.
Kun takket være disse indtægter, har vi kunne fået regnskabet til at være pænt!
Da vi også forventer disse indtægter i 2015, vil vi foreslå et uændret kontingent.
Hjemmesiden
Hjemmesiden www:allinge-sandvig-byforening.dk, overvåges af Jørgen Eriksen
Vi har i skrivende stund (8/1-15) haft 359.441 besøgende, ca. 85.590 på ét år (234 pr dag).
Også vores Facebook side bliver flittigt benyttet. Den 8/1-2015 har vi 920 medlemmer. Det er
496 flere på 1år – mere end en fordobling!!!
Facebook siden giver os mange nye kontakter og mange gode billeder.
Lokalarkivet
I lokalarkivet har der været arbejdet på fuld kraft.
Da Allinge-Sandvig Brandvæsen nu er blevet nedlagt, har brandmændenes forening været så
venlig at overrække os hele deres arkiv. Det fylder et par hyldemeter, så der er nok at tage fat
på, når det skal registreret. Dette arbejde har Jørgen Eriksen og Willy Frederiksen påtaget sig.
Samtidig fik vi overrakt Bytrommen og det er vi MEGET glade for. Nu skal vi forsøge at finde ud
af dens historie. Årstallet 1767 er indgraveret.
Hver anden torsdag har vi haft ”Klip, klist og scan”, og der er virkelig sket noget. Vi har sorteret,
klippet og klistret mange mapper fulde. Nogle af mapperne er nu forsynet med inddelingsblade,
og alle sider er scannet og beskrevet i vores oversigt. Vi er ca. 6-10 fremmødte hver gang. Vi
kan dog godt bruge flere personer til arbejdet, for der er rigeligt at tage fat på endnu!!
Hver anden onsdag har vi haft gang i de fire grupper, dvs. Stenbrydningsindustrien, Sport, personer og brandregistret.
Bare inden for de sidste 2-3 måneder har jeg fået / lånt ca. 500 billeder. De skal nu beskrives og
fordeles, men det er et langt større arbejde, end jeg kan klare. Foreningen får ganske vist hjælp
af flere personer, men jeg må appellere til flere af medlemmerne om at komme med en hjælpende hånd!
Vi har nu ca. 55.000 filer med tekst eller billeder! Det er en forøgelse på ca. 10% på 1 år!
Jeg undrer mig dog også over, at vi ikke får flere besøg i vores åbningstider. Vi har så meget,
som I kan se eller læse! Bare alle vores bøger indeholder en mængde fantastiske oplysninger
om området og om Bornholm!
Er vores åbningstider forkerte? Ønsker man åbninger om dagen? Hvad mener I???
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, og Kærnehusets bestyrelse.
En speciel tak til vores bestyrelsesmedlemmer der nu stopper. Det er:
Richardt Bendtsen som kom ind i bestyrelsen i 2005 og straks blev valgt til Næstformand. Tak
for dit store arbejde i bestyrelsen, i havneudvalgene og ikke mindst i Både og-. Jeg håber dog

på, at du fortsat vil varetage dit på begyndte arbejde med Kunst og kunstnerne på Nordbornholm.
Også tak til Jon Ivar, som har ladet sig friste til at bosætte sig ”ovre”. Desværre havde vi kun
glæde af din hjælp i 1 år.
Også tak til alle de andre, som vi har arbejdet sammen med i 2014.
På bestyrelsens vegne
Anders Koefoed Larsen, fmd.

