Allinge-Sandvig Byforenings generalforsamling
Tirsdag den 26. januar 2016.
Bestyrelsens beretning for året 2015.
Dødsfald.
Vi har kendskab til, at Kenny Madsen, Tom Panduro, Holger Funch Kofoed, og Svend Holm er
døde.
Svend så vi sidste gang ved Willy Frederiksens foredrag den 17. marts.
Lad os rejse os, og mindes!

Ære være Deres minde!
Årets arrangementer.
2015.

20. Jan.
Generalforsamling.
10. Feb.
Erik Grønvang viser den helt nye film om modstandskampen i Allinge-Sandvig.
17. Mar.
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.
Strandrensning.
Sommeråbent: 7. og 21. juli samt 4. august.
14. aug.
Hans Henrik Krak viser området omkring sin gård.
1. Sep.
Finn Pedersen fortæller om Blanchs Hotel.
24. Okt.
Jens Riis Jørgensen fortæller om skolerne i Allinge-Sandvig.
25. Nov.
Helge Østergaard viser billeder fra Allinge-Sandvig og omegn (et arr. sammen med
pensionistforeningen).
Dec.
Intet arr.
2016.
26. Jan.
Generalforsamling.
23. Feb.
Jacob Lund fortæller om flygtningestrømme på Sicilien, og i Jordan og Tyrkiet. Hvad
flygter de fra?
15. Mar.
De fremmødte medlemmer bestemmer, hvilke film fra arkivet, der skal vises.
6. Apr.
Kl. 10. Blomsternedlæggelse på den russiske kirkegård, tyske krigsgrave og frihedskæmperen Jens Peter Funch Linds grav.
Kl. 14.30. Forevisning af vores EDB film om 2. verdenskrig på Bornholm. (Sammen
med Pensionistforeningen).
7. Maj.
kl. 9.00 Strandrensning.
Medlemmer.
Allinge-Sandvig Byforening har pt. lidt over 200 medlemmer (husstande). Tallet er svagt stigende
selv om dødsfald ikke er ukendte i vores medlemskreds.
Endvidere har udelukket enkelte medlemmer pga. kontingentrestance.
Bytrommen:
Bestyrelsen har besluttet, at vore klubblad fremover vil blive fordelt på følgende måde:
Alle medlemmer på Bornholm vil stadigvæk modtage et eksemplar af klubbladet, med mindre de
udtrykkeligt ønsker kun at modtage det som mail.
Medlemmer udenfor øen vil kun modtage klubbladet som mail, selvfølgelig med mindre de ingen
mail har.
På den måde forventer vi besparelser mht. porto til forsendelserne, trykkeudgifter og ikke mindst
bestyrelsens arbejde mht samling og fordeling af bladet.
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På nuværende tidspunkt drejer det sig om ca. 50 personer.
Helhedsplanen:
For nogle år siden deltog Richard og jeg i en gruppe "Både og". Gruppen havde bl.a. til formål at
udvikle havneområdet. Ved denne lejlighed udarbejdede vi Folkemøde stien.
Da gruppearbejdet omsider var færdigt, så viste det sig, at hele arbejdet i virkeligheden kun var et
forsøg - selvfølgelig til stor frustration for alle deltagere.
Stien på havneområdet blev kun lavet med lidt billige skærver.
Derfor var det med lidt tøven, at jeg gik ind i arbejdet med Helhedsplanen.
Det startede med. at jeg blev indkaldt til at møde de tre arkitektgrupper, der var blevet udvalgt. Vi
startede på Næs, og sluttede i foreningens lokaler, hvor jeg omtalte området og viste billeder.
Jeg omtalte selvfølgelig også vores tanker fra "Både og".
Ved Folkemødet 2015 kunne vi så se og påvirke de planer, de foreløbig havde.
Derfor var det med glæde, at vi ved evalueringen i Domen kunne se, at mange af vores ideer var
taget med.
Nu så arbejdet seriøst ud!
Derfor er Richard og jeg igen gået ind i arbejdet med Helhedsplanen.
Arbejdet ledes af Gugga fra RBK, og vi havde to møder inden Workshoppen den 9/1 i Nordlandshallen.
Vi har allerede haft 2 møder efter Workshoppen og et tredie er planlagt. Vi arbejder i første omgang
med at søge fonde mht. stien fra Sandvig til Næs.
Grupper skal dannes og fondansøgningen skal udarbejdes.
Vi må derfor forudse, at der bliver stor mødeaktivitet fremover.
Fjernvarme.
Jeg har deltaget i arbejdet vedr. planlægningen af fjernvarmen.
Udgravningen af 1. etape (Allinge midtby) er nu godt i gang, men er noget forsinket pga. at man
samtidig udskifter vandrør ind til de forskellige huse. De har vist sig at være mere tæret end forventet, og det er jo dejligt at se, at man benytter sig af lejligheden til dette arbejde, så man er fri for at
grave flere gange. Det må vi jo nok sige, at det er vi jo ikke forvendt med!
I løbet af kort tid, vil udliciteringen på næste område blive foretaget.
Samfundets fremtid:
Vi kan atter opleve, at en forretning lukker, nemlig Gornitzkas trykkeri.
Det er vi virkelig kede af, ikke blot på grund af arbejdspladser, men også fordi, der bliver færre og
færre selvstædige erhvervsdrivende i byen.
ASTE står jo for Allinge-Sandvig Turist og Erhvervssammenslutning. Denne organisation var en
virkelig magtfaktor i området - nogle vil endda mene for stærke. I dag har vi vel næppe nok til at
danne en evt. forening i området. Flere af de tilbageværende butikker er nemlig afdelinger af en
butiks kæde, og derfor ikke lokalt engagerede.
Det er kedeligt fordi de selvstændige også er personer, der sætter gang i aktiviteter i området.
Vi må derfor slutte sammen - arbejde sammen - så vi kan bevare området - også som handelsby.
Der er IKKE plads til fnidder!!!
Kulturpengene: Vi får hvert år et beløb til uddeling af kulturpenge i Allinge området (Sandvig
Borgerforening får til Sandvig)
I 2015 fik vi tildelt 11.986 og de blev fordelt på følgende måde:
Julens Fremme
2.000 kr.
Allinge Datastue
2.000 kr.
Allinge Jazzuge
8.000 kr.
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Pengene til øvrige tiltag!
Derudover fik Byforeningen også 41.299,97 kr. Det var et beløb, der var ”et sammenskrab” af andre
beløb, som tidligere var uddelt til bl.a. turismen, flagning mm.
Vi valgte af fordele dem sammen med ASTE, Kirken og pensionistforeningen. De blev fordelt på
flg. måde:
Juletræet
20.000 kr.
Blomsterkummer
03.630 kr.
Flagning
04.000 kr.
Nye flagstænger
10.000 kr.
I alt
37.630 kr.
Hjemmesiden
Hjemmesiden www:allinge-sandvig-byforening.dk, overvåges af Jørgen Eriksen.
Vi har i skrivende stund (3/1-16) haft 431.228 besøgende, ca. 71.787 på ét år (196 pr dag).
Også vores Facebook side bliver flittigt benyttet. Den 3/1-2016 har vi 1033 medlemmer. Det er 113
flere på 1 år.
Facebook siden giver os mange nye kontakter og mange gode billeder.
Et af vores medlemmer – Michael Darre – er dog nu ved at lave en helt ny hjemmeside.
Den ser meget lovende ud!! Den vil bl.a. indeholde alle udgaver af Bytrommen.
Lige så snart vores EDB ”eksperter” siger god for siden, vil den erstatte den tidligere hjemmeside,
men stadigvæk under samme navn!
Lokalarkivet
I lokalarkivet har der været arbejdet på fuld kraft.
Lene Viberg og Lars Mogensen har sluttet sig til vores arbejdsaftener, og her er Hans Jensen og
Flemming Truelsen allerede gode arbejdskræfter.
Derfor når vi nu meget hver aften, men vi kan stadigvæk bruge endnu flere hjælpere. Særlig drejer
det sig om at scanne de mange avisudklipssider.
Kom bare frem og find ud af, hvad arbejdet går ud på, og find så ud af, hvor DU mener, at du kan
gøre en forskel. Du kan lære mere, end du tror!
Eller hvad med at du deltager i nogle af de andre grupper?
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
andre sider er scannet og beskrevet i vores oversigt. Vi er ca. 6-10 fremmødte hver gang.
Hver anden onsdag har vi haft gang i fire grupper, dvs. Stenbrydningsindustrien, Sport, personer og
brandregistret.
Gornitzkas Trykkeri er efter 110 års arbejde i området nu blevet solgt. Derfor har vi modtaget
mange materialer fra Lars Gornitzka. Det siger vi naturligvis mange tak for, og vi glæder os til, at få
det hele ind i vores arkiv. Nogle af de store ting kan I se her på væggene, og senere på aftenen vender vi tilbage til nogle af aviserne.
Vi har nu ca. 55.000 filer med tekst eller billeder! Det er en forøgelse på ca. 10% på 1 år!
Regnskabet.
Lynge vil senere komme ind på detaljerne i regnskabet, men jeg vil dog lige komme med nogle
kommentarer.
EDB maskinerne?
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Folkemødet har givet en god indtægt på 6.000 kr.
Kun takket være disse indtægter, har vi kunne fået regnskabet til at være pænt!
Da vi også forventer disse indtægter i 2016, og da vi forventer en besparelse på den omtalte nye
fordeling af Bytrommen, vil vi foreslå et uændret kontingent.
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:
Henrik Hoffmann.
Lynge Nielsen
Også tak til alle de andre, som vi har arbejdet sammen med i 2015.
På bestyrelsens vegne
Anders Koefoed Larsen, fmd.
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