
 

"B Y T R O M M E N" 

 

En hilsen fra 

Allinge-Sandvig Byforening 



 

ALLINGE -SANDVIG Allinge, februar 2001. 

BYFORENING 

Nyt fra Byforeningen. 

Kære medlemmer - Godt nytår. 

Efter julens og nytårets mange anstrengelser, er det på tide at tænke på noget 

andet - for eksempel foreningslivet. Byforeningen blander sig også i koret af 

mange tilbud. 

Den 16. januar startede vi året med den ordinære generalforsamling, hvor 19 

medlemmer mødte og gav en livlig debat. Pressen fulgte op med en fyldig 

omtale dagen efter. 

Bestyrelsen blev genvalgt og ser stadig således ud: 

Formand: Michael Aakjær 

Næstformand: Sven Clausen 

Kasserer: Kell Andersen 

Sekretær: Preben Hagedorn Pedersen 

 Christina Andreasen 

Suppleant: Chr. Pedersen 

Revisor: Rigmor Sonne 

Byforeningen opfordrer til deltagelse i debatten om kommune-

sammenlægningen på Bornholm - det vil under alle omstændigheder berøre os 

alle. 



 

Byforeningen efterlyser stadig gode ideer til mødeaftener, i mellemtiden 
har vi tilladt os at sammensætte følgende program for det næste halve år - 
sæt kryds i kalenderen: 

 
Marts: Tirsdag den 6. kl. 19.30 på Kærnehuset i Allinge prøver vi igen 

med en foto- og fortælleaften suppleret med lysbilleder fra 
området bl.a. om det gamle, Blanchs hotel og Hammerværket. 

 
Maj: Tirsdag den 22. klokken 19.00 byvandring i Sandvig med Sv. 

Klausen. Start fra galleri Maritim (hjørnet af Bredgade og 
Strandgade). 

 
Juni: Tirsdag den 26. byvandring i Allinge med Preben Hagedorn 

Pedersen. Start klokken 19.00 fra parkeringspladsen ved 
Allinge bibliotek. 

 
Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen blev det vedtaget at 
hæve kontingentet til kr. 50.00. Vedlagte girokort bedes benyttet - enten 
ved indbetaling på posthuset, men gerne til kassereren Kell Andersen 
eller til eet af bestyrelsesmedlemmerne - (så sparer man jo gebyret). 
Referat, beretning og regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen ser frem til en tættere kontakt med byforeningens 
medlemmer og håber, at vi på den måde kan gøre endnu flere 
interesserede i Allinge-Sandvigs fremtid. 

 
Næste nummer af "Bytrommen" udsendes i juli/august med nye tilbud. 

 
Tak for Jeres interesse. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 



 
 

 

   Tysk radaranlæg på Hammeren - nedrevet 1946-47 

 


