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Foreningens arrangementer
Intet planlagt endnu for 2021
I 2020 måtte vi aflyse besøget hos Hjemmeværnet på Almegårdskasernen, strandrensningen og julehygge for byforeningens medlemmer
Åbningstider for Allinge-Sandvig Byforening
på Kærnehuset, Kirkeplads 2, 1. sal th., Allinge.
I perioden 1/1- 15/5 og 1/9-31/12.
1. onsdag i måneden kl. 15-18.
2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19-21.
Alle er velkomne. Der er dog lukket ved evt. arrangementer!
Mail: post@allinge-sandvig-byforening.dk
Web: www.allinge-sandvig-byforening.dk
MobilePay: 47854
Reg.nr. 0650 konto nr. 6494 408 440
Redaktør af Bytrommen: Niels Westh
Vi har dog lukket arkivet for besøg til den 1. marts 2021 pga. restriktionerne for coronasmitten.
Forside: Kærnehuset i en coronatid (Foto NW).
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Formandens korte beretning for 2020
Året 2020 har været et mærkeligt år for os alle, ja for alle i hele
verden.
Jeg tror ikke nogen havde regnet med, at vi ville blive så hårdt
ramt af en coronavirus. Det har betydet virkelig meget for vores
liv og hverdag og også for vores forening. Vi har ikke kunnet afvikle vores planlagte aktiviteter og heller ikke haft åbent i vores
arkiv som vi plejer.
Desværre ser det ud til, at det fortsætter et stykke tid ind i 2021.
Bestyrelsen besluttede på sit sidste møde i november 2020, at
udsætte generalforsamlingen i januar 2021 til vi kan gennemføre
den senere på året. Beslutningen betyder, at den nuværende bestyrelsen og revisor fortsætter indtil generalforsamlingen, ligesom bestyrelsens beretning også kommer i forbindelse med generalforsamlingen.
Vi har også besluttet, at der ikke er åbent i arkivet før efter den
1. marts 2021 under forudsætning af, at vi kan få lov til at åbne
igen uden risiko for at smitte hinanden med corona.
Bestyrelsen har dog besluttet, at vores blad Bytrommen udkommer som planlagt i februar 2021. Derfor sidder du nu og kan læse
min korte beretning for 2020.
Selvom vi ikke kan holde vores generalforsamling beder jeg om,
at du som medlem husker at betale kontingentet for 2021 snarest
og inden 1. marts 2021. Kontingentet er 180 kr. pr. år for husstanden. Se nærmere om hvordan andet sted i bladet.
Til sidst takker jeg jer for at I fortsat er medlem af byforeningen
og dermed med til at sikre vores fortid for fremtiden i arkivet og
sikre vores bymiljøer.
Lene Vinberg
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Om dit kontingent
Tiden nærmer sig, hvor vi igen skal betale kontingent til AllingeSandvig Byforening.
Efter et turbulent år med corona og aflysninger af arrangementer
og møder, er det vigtigt, at I som medlemmer ved, at al administration samt indsamling, registrering og arkivering af billeder, artikler mm. fungerer. Vores hjemmeside www.allinge-sandvig-byforening.dk/ udbygges, holdes vedlige og rummer utallige oplysninger til stor glæde for alle, som interesserer sig for vort område.
Face-Book siden er også et godt sted med hurtig kommunikation,
spørgsmål og svar.
Der arbejdes fra foreningens side meget med ulovlige benyttelse
af huse med helårsbopligt, hvor vi endelig har fået en fornuftig
dialog med kommunen.
Bytrommen, vort medlemsblad udkommer stadig 2 gange om
året.
Foreningen drives ulønnet, men det er jo ikke gratis at holde hele
foreningen kørende. Derfor er det vigtigt, at vi har Jer som medlemmer, der betaler de 180 kr. i kontingent om året.
Her er to betalings muligheder
1. MobilePay 47854
2. Via bank reg.nr. 0650 konto nr. 6494 408 440
Betalingsfristen er den 1. marts, men betal gerne tidligere.
Det kan anbefales at lave automatisk overførsel hvert år, da vi
sjældent ændrer på kontingentet.
I meddelelsesfeltet skriver i: medlemsnummer, navn. Kan I ikke
huske medlemsnummeret, så skriver I bare jeres navn.
Evt. spørgsmål rettes til kassereren.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Allinge er en by med bopælspligt
Det er sørgeligt, at der i byen findes 23 ejere af ejendomme hvor
ejeren overtræder bopælspligten og bruger deres ejendom som fritidsbolig eller lader den stå tom.
Allinge er en by hvor mange gerne vil bo hele året, enten som lejer
af en bolig eller eventuelt købe en ejendom for at bo i den. Det er
vigtigt for vores by, at byen er befolket hele året. Således at vi kan
beholde vores dagligvarebutikker og byens erhvervsliv med både
apotek og lægehus og et blomstrende foreningsliv mm.
Vi ser derfor frem til at Regionskommunen her fra 1. januar, hvor
afdelingen er blevet opnormeret, vil øge deres indsats og tage de
lovmæssige muligheder der findes i brug overfor lovbrydere.
BRK har vedtaget at der er bopælspligt i Allinge og andre byer, så
er det også BRK’s pligt at sørge for at beslutningen opretholdes.
Foreningen har ingen kompetence over for lovbryderne, men kan
melde til BRK, når vi opdager at bopælspligten overtrædes.
Bestyrelsen kan ikke have tjek på alle tomme / sorte boliger, hvorfor vi beder om jeres hjælp til at stoppe ulovlighederne.
Anmeldelserne kan ske til vores Facebook gruppe nemlig AllingeSandvig Byforening, eventuelt som personlig besked til et bestyrelsesmedlem, afleveres til mig i min postkasse Grummeløkkegade 3
eller fremsendes på min mail ams@amstampe.dk
Anne-Mette Stampe

Foto NW
Taget fra Falcks redningslift
på beredskabets dag
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Resultat opgørelse 2020
Indtægter:
Medlems kontigenter
Tilskud fra BRK
Bogsalg
Indtægter i alt:

35.930,00
7.332,00
70,00
43.332,00

Omkostninger :
Arrangementer
Ekstern møder
Interne møder
IT
Kontor artikler
Små anskaffelser
Tele/Internet abonnementer
Porto
Rengøring
Lokale leje
Medlems pleje
Gebyr MobilePay
Eksterne Kontingenter
Andre Bank gebyer
Omkostninger i alt:

454,40
450,00
2.221,00
1.654,62
12.342,40
1.075,00
4.061,75
400,00
535,45
3.460,00
362,90
652,21
1.225,00
1.600,00
30.494,73

Årets resultat

12.837,27

Balance
Drift konto
Konto 727
Likvide midler

Aktiver i alt

Aktiver
54.149,18
85.000,00
290,00

139.439,18

Revisor: Larss Mogensen
Mo

Passiver
39261,91
12837,27
52099,18

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

2.340,00
85.000,00

Forudbetalte kontingenter
Henlæggelser

139.439,18

Passiver ialt

Kasserer: Maj-Britt Nordmaj
Nordma
maj
ma
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De glemmer aldrig Bornholm
Fredag den 17/7 var jeg ude på min daglige gåtur i Slotslyngen.
Da jeg er kommet lidt forbi Moseløkkens granitbrud ser jeg
pludselig en bil parkeret ved cykelstien. ”Nå, de har nok ikke set
det lille skilt med Motorkørsel forbudt” tænkte jeg, og gik videre.
Dagen efter går jeg atter den lille tur, og tænk, bilen står der
endnu!
Om søndagen står den der stadigvæk, så nu ringer jeg til politiet. Er bilen stjålet, eller er chaufføren kommet til skade??
Politiet har ikke fået nogen henvendelse, men de prøver uden
held at få fat i ejeren.
Om eftermiddagen ringer politiet og fortæller muntert, at det var
nogle unge turister, der skulle besøge Stenbrudsmuseet, og efter besøget kunne de ikke finde tilbage til bilen.
Chaufføren ringer så til mig, og jeg forsøger at fortælle hvor bilen står! ”Start på P pladsen ved Hammershus, så skal du
gå….”, men det kunne de slet ikke finde ud af!
Derfor ender det med, at de kommer kørende i taxa hen til mig,
og så kører vi ud til bilen.
Lykkelige var de!!!!
Nok kan man finde meget på sin telefon, men husk at ”mærke”
hvor man stiller bilen.
Som tak fik jeg en flaske vin og chokolade.
Det blev en dyr weekend for turisterne – og den tur glemmer de
aldrig!!!!
Kaj. E. Boesen
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2021 - 75 år
2020-2021 vil altid stå for os, som de år hvor vi blev angrebet af
Corona virussen.

Men vi må ikke glemme vores historie.
Det er i år 75 år siden, vi atter blev herre i vores eget hus, idet
de sidste fremmede tropper forlod vores ø den 6. april 1946.

Farvel til tyskerne. 1945.
Goddag til Sovjetunionen –
her ved Brugsen i Allinge.
1945.
Friheden skulle derfor endelig fejres på Bornholm for første
gang – den 4. maj 1946.
Skal vi ikke fejre friheden den 6/4 2021 ved at sætte lys i vores
vinduer –
og samtidig håbe på, at virussen også vil forsvinde.
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Her ses et beskåret program for festlighederne på Nordbornholm.

Ved ASG´s gymnastikopvisning i 1945 hyldes Sovjetunionen
(CCCP). Billedet udlånt af Karina Jensen, Gudhjem.
Vi har billeder fra de første to arrangementer, fodboldkampen
og militæropvisningen, men efterlyser hermed billeder fra de øvrige.

Øvelse i Allinges gader.
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De danske styrker
marcherer atter ud af
byen.
AKL

Allinge-Sandvig Byforenings
bestyrelse
Lene Vinberg
Formand
30 18 19 74 vinberg.lene@gmail.com
Anders Koefoed Larsen
Næstformand
40 32 20 02 akl@sport.dk
Maj-Britt Nordmaj
Kasserer
22 77 29 77 majbritt.nordmaj@gmail.com
Michael Darre
WEB / IT
40 10 19 18 michael@darre.dk
Hans Jensen
Bestyrelsesmedlem
22 17 02 69 peo@city.dk
Flemming Truelsen
Bestyrelsesmedlem
40 56 48 58 lt-ft@mail.dk
Steen Gornitzka
Bestyrelsesmedlem
31 44 19 03 granitten@mail.dk
Arne Bech
Suppleant
53 64 34 18 arneogirenebech@gmail.com

Anne-Mette Stampe
Suppleant
51 52 62 72 ams@amstampe.dk
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Til Label.

Den var også
gal for 103 år
siden

Fra foråret 1918 til foråret 1919 hærgede den spanske syge i
Danmark.
Forholdsreglerne dengang var som nu renlighed og afstand,
men også at man holdt telefontragten ren.
På Bornholm blev der i december måned 1918 konstateret
næsten 6.000 tilfælde, men heldigvis var der kun relativt lille
dødelighed. I løbet af foråret 1919 forsvandt epidemien af sig
selv, og i alt døde 186 mennesker af den spanske syge på
Bornholm.
I 1921 var det ikke længere nødvendigt med social afstand

Sandvig Borgerskole 1921

