Allinge-Sandvig Byforenings generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 21. januar kl.
19.30 i Kærnehuset.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for sidste kalenderår.
4. Valg til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Forslag til generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Bestyrelsen ønsker dog, at der efter pkt. 3 medtages et punkt angående
vedtægtsændringer.
Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af:
Michael Aakjær (fmd.), Hammershusvej 20, Sandvig, tlf. 56 48 08 52.
Kell Andersen
Preben Hagedorn Pedersen
Christina Andreasen
Svend Klausen
Suppleant: Thomas Hansen.

Forslag til kommende arbejde:
Vi er nu startet med at indscanne gamle billeder fra Allinge og Sandvig.
Der findes utroligt mange med meget interessante motiver. Disse
motiver rejser samtidig en mængde spørgsmål – Hvor er det? Hvornår er
det fra? Hvem er det? osv.
Vi kunne derfor tænke os, at medlemmerne – hvis de har lyst – kunne
danne små arbejdsgrupper, der arbejdede med de emner, som man syntes der var interessant.
Efterfølgende er der nævnt et udsnit af emner, der måske kan have din
interesse.
Avisudklip.
Butikker. i Allinge, i Sandvig.

CBU – CF – Beredskabsstyrelsen.
Foreninger
Film, Filmklip fra området – overførsel til CD.
Gartnerier.
Gasværket.
Havne og skibe.
Huse, i Allinge, i Sandvig.
Kirken. mm.
Kort, Byernes udvikling.
Krige mm.
Litteratur.
Mindesmærker.
Personer.
Skoler.
Stednavne.
Stenindustrien.
Strandgårdene.
Teknisk Skole.
Transport på land.
Turismen.
Vandværk.
På generalforsamlingen vil der blive lejlighed til at se, de billeder der
indtil nu er indscannet.
Som du kan se, er det mange og store emner, det drejer sig om. Vi har
derfor brug for mange interesserede, så derfor beder vi dig om at tage
evt. nye kommende medlemmer med til generalforsamlingen.
Billederne forestiller:
Forsiden:
Bytrommen i Sandvig. Fisker og strandfoged Hans Jørgen Pedersen
(1851-1944), Sandvig.
Bagsiden:
Øverst: Der lægges rør på Strandvejen ved brandstationen, ca. 1912.
Nederst: Nye kloaker i Havnegade, Allinge. Foto: Poul Erik Knudsen.
På gensyn!

for Bestyrelsen
Anders Koefoed Larsen

”BYTROMMEN”

Mød godt frem - - og tag din nabo med!

Allinge-Sandvig Byforening.
Januar 2003.

