
 

PROGRAM 
forår/sommer 2002 

 
 

Marts, tirsdag, d.19.3. kl.19.30 i Kærnehuset 
Oplæg til eventuelt nye gadenavne i Allinge-Sandvig pga. 
kommunesammenlægning. Kom med nogle forslag. Derudover kan 
vi diskutere skulpturer og anden forskønnelse i vores område. 
 
April, tirsdag, d.16.4. kl.19.30 i Kærnehuset 
Foto- og fortælleaften samt samtale om aktuelle emner, såsom 
vore lokale- og arkivforhold. 
 
Maj, tirsdag d.14.5. kl.19.00 Promenadekiosken 
(v. Campingkiosken). Byvandring ved Sven Klausen. 
 
Juni, tirsdag, d.18.6. kl.19.00, Kirkepladsen 
Byvandring ved Preben Hagedorn Pedersen, gennem, nye dele af 
Allinge. 
 
 
 
 
Vi håber at I vil få glæde af ovenstående arrangementer. 
I øvrigt vil vi i bestyrelsen sørge for at holde Jer løbende orienteret 
om vores aktiviteter bl.a. gennem dagspressen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 

 

En hilsen fra 

Allinge - Sandvig Byforening 

Februar 2002 

"B Y T R O M M E N" 

 



 

Allinge-Sandvig 
Byforening 
 Februar 2002 
 
 
Kære medlemmer 
 
Vi er i fuld gang med et nyt år, som vi håber vil bringe mange gode 
oplevelser. 
Byforeningen afholdt sin generalforsamling d. 22. januar i 
Kærnehuset. Referatet blev pænt fulgt op i pressen, og kan sammen 
med beretning og regnskab rekvireres hos bestyrelsen. Fra referatet 
kan kort citeres: 
Beretningen blev godkendt. Regnskabet der viste er overskud på kr. 
1.711,03 og en kapital på 24.997,67 blev godkendt. 
Bestyrelsen blev genvalgt. Thomas Hansen nyvalgtes som suppleant. 
Efter konstituering ser bestyrelsen således ud: 
Formard: Michael Aakjær, næstformand: Sven Klausen, kasserer: 
Kell Andersen, sekretær: Preben Hagedorn 
Pedersen, Christina Andreasen, suppleant: Thomas Hansen, revisor: 
Rigmor Sonne. 
 
Kontingentet fastholdes på kr. 50,00 årligt, og kan betales via 
bestyrelsesmedlemmerne, eller i Nordea Bank reg. 0649 / kontonr. 
6494-408-440 eller på vedlagte girokort. 
 
Debatten under eventuelt blev livlig og kom bl.a. til at handle om 
spørgsmål som "nærdemokratiet" contra den kommende 
bornholmske storkommune. Om tomme huse, og om eventuel 
ændring af gadenavne. Ligeledes var renoveringen af gader og 
pladser, herunder vedligeholdelse og udsmykning af disse et varmt 
emne. Forholdet til de initiativer, som grupper i Sandvig er i gang 
med ("fremtidsværkstedet"), blev også berørt. 

 

Et initiativ som Byforeningen stiller sig positiv overfor, 
og vil bistå i det omfang det falder inden for foreningens 
vedtægter. 
 
Som en opfølgning på de mange spørgsmål og emner der 
blev berørt på generalforsamlingen og for at få svar på 
andre spørgsmål som Byforeningen længe har ville have 
afklaret, tog Byforeningen kontakt til de involverede 
udvalg i kommunen. 
Det medførte et positivt møde sidst i januar hvor vi også 
fik fremført vores ønsker og ideer. Der skal herefter følge 
endnu nogle møder i de kommende måneder. Det er vores 
ønske at der bliver afholdt et offentligt debatmøde, med alle 
de spørgsmål der svirrer i luften i forbindelse med gennem- 
førelse af den nye lokalplan. 
Bestyrelsen har også været i positiv kontakt med billed- 
hugger Ole Christensens enke, Karin Høi Christensen om 
et eventuelt udlån af nogle af Ole Christensens værker 
til opstilling i Allinge-Sandvig. Spørgsmålet er blot hvor 
disse skulpturer vil komme bedst til sin ret, og bedst indgå 
i omgivelserne. 
Bestyrelsen arbejder videre med sagen. 
 
Bestyrelsen har sammensat et program for det næste halve 
år - og som altid imødeser vi meget gerne forslag til 
yderligere mødeaktiviteter. 
(Se bagsiden.) 


