Allinge-Sandvig Byforening
Generalforsamling tirsdag den 23. januar 2018
Bestyrelsens beretning for året 2017
Dødsfald
Vi har kendskab til, at følgende af vores medlemmer er afgået ved døden i 2017
Bjarne Nyboe,
Jens Svensson
Jens Hansen
Gunver Jensen
Knud Henriksen
Lad os rejse os og mindes!
Ære være deres minde!
Årets arrangementer
24. jan
Generalforsamling
21. febr Ole Gerhard Jørgensen fortalte om ”En tyskerunge”.
15. mar Erik Grønvang Nielsen viste filmen om ”66-bådene”. Arrangementet var i
samarbejde med Seniorklubben.
18. apr
Filmaften, hvor deltagerne udvalgte aftenens film fra byforeningens arkiv.
6. maj
Strandrensning.
11.18. jun
Udlejning til Team Bornholm ved Folkemødet.
12. jul
Sommeråbent i lokalarkivet
25. jul
Sommeråbent i lokalarkivet
8. aug
Sommeråbent i lokalarkivet
16. sept Åbent hus i lokalarkivet
3. okt
Tur på Sandvig Forbjerg med Niels-Jørn Jensen fra Hammeren Fyr
11. okt
Se på gamle billeder i samarbejde med Seniorklubben
16. nov Foredrag med Henning Bender om ”Den svenske indvandring til Bornholm” i
samarbejde med Foreningen Sandvig
5. dec
Julehygge for medlemmerne
2018
23. jan
Generalforsamling
Planlagte arrangementer
Torsdag den 22. februar, kl. 19 i lokalarkivet – foredrag af Klaus Thorsen om ”Arkæologien på
Nordbornholm”.
Lørdag den 17. marts, 14 i Rådstuen, Sandvig – et arrangement i anledning af 100-året for
fredningsloven med foredrag af Niels-Holger Larsen og Jens Riis Jørgensen.
Marts, Åbent hus arrangement i lokalarkivet, dato endnu ikke fastsat.
Byforeningen
Byforeningen har p.t. 203 medlemmer, hvor 1 medlem repræsenterer en husstand. I 2017 har vi fået
16 nye medlemmer, men desværre også sagt farvel til nogen bl.a. på grund af mangel på betaling af
kontingent. Ved udgangen af 2016 var vi også 203 medlemmer, altså statusquo.
Vi har i lighed med tidligere udgivet vores medlemsblad Bytrommen to gange i 2017. I 2017 fik vi
også en ny redaktør af Bytrommen. Vi takker Niels Westh for at han vil påtage sig dette arbejde og i
øvrigt hans interesse for arbejdet i lokalarkivet.
Vi ser meget gerne at så mange som muligt får bladet sendt via mail – det sparer både tid og penge
for foreningen. Så er der nogen der gerne vil have det via mail fremover, så skriv det til os på vores
officielle mailadresse som er post@allinge-sandvig-byforening.dk. Alle udgivelser af Bytrommen kan
også læses på vores hjemmeside www.allinge-sandvig-byforening.dk
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Aktivitetslisten på forsiden af vores hjemmeside indeholder nu også oplysning om aktiviteter for
Alllinge-Sandvig Seniorklub, Foreningen Kærnehuset, Hammeren Fyr, Allinge Kirke og Foreningen
Sandvig. Vi er glade for, at listen nu indeholder så mange forskellige foreningers arrangementer i
Allinge-Sandvig. Vi håber, at mange vil se på listen både ved planlægning og af interesse og måske
kan vi dermed undgå for mange dobbeltarrangementer.
Byforeningen bruger de nye digitale medier for at nå ud til så mange personer, som muligt. Vores
side på Facebook, hvor vi formidler oplysninger om både arrangementer mm. ligesom brugerne, der
er tilmeldt gruppen – som er en åben gruppe for alle – kan være aktive og reagere på både det ene
og andet og også bidrage med både informationer og billeder til gavn for foreningen.
Andet
Vi har en avisgruppe i lokalarkivet, der klipper og klister udklip fra avisen. Der er også en EDBgruppe, der hjælper med at registrere materialet på lokalarkivet. Derudover har vi 2-3 medlemmer
som kommer og hjælper med registrering, arkivering mm., når lokalarkivet holder åbent. Men vi kan
bruge flere hænder til arbejdet, så kom op til os og vær med i arbejdet.
Bornholms Historiske Samfund ønsker at få lokalarkivernes ”Guldstøv” med i foreningens hæfte i
2018. Fra ASB kommer et afsnit om de gamle ugeaviser fra Nordbornholms Ugeavis 1913-1940. Det
er Niels Westh som har påtaget sig at skrive vores indlæg. Det er vi meget glade for og takker ham
også for dette arbejde.
Vi modtog 60.298 kr. fra Lokalpuljemidlerne til fordeling i Allinge. Foreningen Sandvig modtager
penge til Sandvig. Fordelingen af pengene fremgår af regnskabet.
I forbindelse med driften af byforeningen og lokalarkivet er det nødvendigt,at vi bruger af vores
kapital for bl.a. at få opdateret it-systemer og drift af disse. En glædelig ting i den forbindelse er jo helt
klart at flere af vores medlemmer kommer op i arkivet og deltager i arbejdet med registrering mm. af
det materiale som vi modtager.
Det skal nævnes, at vi i 2017 havde udlejet vores lokaler til Team Bornholm i forbindelse med
Folkemødet. Det betød et tilskud til vores økonomi og som vi endnu ikke ved om det er muligt at få
igen i år.
Vi arbejder på at få opsat nogle skilte som henviser til de gænger, som ikke umiddelbart er kendte.
Skiltene er udført i emalje med blå bund og hvid tekst. P.t. er 3 stk. bestilt, modtaget og betalt af
foreningen. De skal nu sættes op i samarbejde med respektive ejere af bygningerne. Det er gænget
mellem Østergade og Kirkeplads, Østergade og Kirkestræde samt Storegade og Vestergade.
Vi er i øjeblikket i gang med at hjælpe Bornholms Slægtsforsknings-og Lokalhistoriske Forening med
at se på og evt. genkende personerne på scannede billeder af ca. 4.500 glasplader, som ligger på
Ø-arkivet. Billederne er fortrinsvis fra Nordbornholm og taget af de lokale fotografer. Vi ser meget
gerne, at medlemmerne kommer op til os og ser om de kan genkende nogen af deres
familiemedlemmer eller andre kendte personer fra Nordbornholm. Øvrige personer er også meget
velkomne i lokalarkivet for at se billederne. Det er så dejligt, når et billede bliver genkendt og vi kan få
navn på pågældende.
Lokalplanforslag for bevaring og udvikling af Allinge er i gang med at blive revidere og der er holdt
flere borgermøde herom. Det hele skal munde ud i, at der bliver udarbejdet en ny plan for bevaring og
udvikling af Allinge. Helhedsplanen er fortsat aktiv.
Og jeg skal ikke træde mere i forløbet med bygningen af Netto, men blot nævnte, at de fik BRK’s
arkitekturpris for bygningen.
Fremtiden for Allinge-Sandvig
Der er i løbet af 2017 sket forskellige tiltag, som giver os håb om, at udviklingen i Allinge-Sandvig
fortsætter.
Folkemødet er flyttet ind med deres sekretariat i det tidligere turistbureau i Kirkegade.
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Foreningen 3770 Erhverv er kommet godt i gang til gavn for erhvervslivet på Nordbornholm.
Foreningen Sandvig kører rigtig godt med mange og gode tiltag hele året.
GIK, Gang i kulturen på Nordbornholm er startet af en gruppe ildsjæle med det formål at
samarbejde om kulturen.
Bornholms Idræts- og Kulturcenter, tidligere Nordlandshallen, har fremlagt en plan for udvidelse af
eksisterende faciliteter til et helt nyt center. Et spændende tiltag.
Tak
Til slut takker jeg bestyrelsesmedlem Simon Arvidsen og Sven Lindell for deres deltagelse i
bestyrelsesarbejdet, da begge ikke har ønsket genvalg.
En stor tak skal også lyde 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.
Også tak til Seniorklubben, Kærnehuset, 3770 Erhverv, Allinge Kirke, Niels Jørn Jensen fra
Hammeren Fyr, Foreningen Sandvig og pressen for deres samarbejde.
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