”BYTROMMEN”

Sådan så Sandvig Strand ud ”forr i tider”.

Hvordan skal den se ud fremover?

Allinge-Sandvig Byforening.
Januar 2004 – august 2004.

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse.

Program for perioden feb. 2004 – aug. 2004.
Tirsdag den 24. februar kl. 19.00 på 1. sal i Kærnehuset, Allinge.

Formand: Michael Aakjær, Hammershusvej 20, 3770 Allinge, tlf. 56
48 08 52, e-mail: lenest@tdcadsl.dk
Næstformand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk
Kasserer: Kell Andersen, Grummeløkkegade 2, 3770 Allinge, tlf. 56 48
25 55, e-mail: cykelkell@pc.dk
Sekretær: Thomas Lodahl Hansen, Havnegade 5, 3770 Allinge, tlf. 56
48 15 14, e-mail: thomas-lodahl@mail.dk

Arkivaften. Tag dit fotoalbum med. Vi scanner, og du kommer med
kommentarer.
Tirsdag den 30. marts kl. 19.00. Kærnehuset i Allinge.
Havnekrøniker. Preben Hagedorn Pedersen fortæller om skibe og livet
på disse.
Tirsdag den 27. april kl. 19.00 på 1 sal i Kærnehuset, Allinge.
Lokalhistorisk arkiv. Kom og se hvad vi har. Kom og se, om der er noget du kender!
Tirsdag den 25. maj kl. 19.00 på Bølgebadets P plads.
Vandring på Hammeren. Sandvig fæstning, skanser og andre seværdigheder. En tur under kyndig ledelse af Aage Kure.
Tirsdag den 22. juni kl. 19.00 på P plads ved Brandstationen.
Byvandring i det nordlige af Allinge.
Tirsdagene den 13. og 27. juli. Kl. 19-21. Det lokalhistoriske arkiv er åbent. Mødested: Kærnehuset på 1. sal.

Menigt medlem: Jørgen Hornskov Eriksen, Pilebroen 21, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 15 53, e-mail: jherik@get2net.dk

Kaffe må meget gerne medbringes til møderne!

Suppleant: Willy Frederiksen, Havnegade 49, 3770 Allinge, tlf. 56 48
06 19, e-mail: w.frederiksen@mail.tele.dk

Kontortid hver tirsdag kl. 19-21 i perioden indtil den 30/3 i Kærnehuset
på 1. sal.

Bevaringsfonden: Preben Hagedorn Pedersen, Nørregade 45, 3770 Allinge, tlf. 56 48 11 70, e-mail: brutalis45@mail.tele.dk

Gruppeaftener
Havnegruppen
Skolegruppen

Der afholdes bestyrelsesmøde den 13/4 i Kærnehuset.

Billederne forestiller:
Forsiden:
Bytrommen i Sandvig. Fisker og strandfoged Hans Jørgen Pedersen
(1851-1944), Sandvig.

1. onsdag i hver måned.
2. onsdag i hver måned, dog kl. 12-15.
3. onsdag i hver måned.
4. onsdag i hver måned.

Nye medlemmer er meget velkomne!
Kontingentet er 75 kr. pr. kalenderår.
Næste nummer af Bytrommen udkommer til september.
Anders Koefoed Larsen

Bagsiden:
2 billeder af Sandvig Strand, som den så ud før.
Skal den atter føres tilbage ”til naturen”?
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Kontingent
I forbindelse med uddeling af dette blad vedlægger vi et girokort
gældende for 2004.
Kontingentet er også i år fastsat til 75 kr.
Vi håber naturligvis på, at I snarest vil fortage indbetalingen, så
kassererens arbejde blive så let som muligt.

På Generalforsamlingen den 17. januar 2004, aflagde formanden,
Michael Aakjær følgende beretning.
I 2003 kunne foreningen fejre sit 30 års jubilæum, og selv om der ikke blev gjort den
helt store ståhej ud af dette, blev året på mange måder bemærkelsesværdigt.
2003 var det første år under den nye Regionskommune. Ikke alt er faldet på plads
endnu.
Eet af de store spørgsmål ved sammenlægningen var, om de små lokalsamfund ville
blive hørt. Dette kan diskuteres, men hovedindtrykket er vel, at man i
Regionskommunen søger at inddrage lokalforeninger og borgere i en dialog om
fremtiden. Dette kræver samarbejde mellem mange interessegrupper og AllingeSandvig Byforening er åben for dialog.
I 2003 blev den store byfornyelse i Allinge i det store og hele gjort færdig. På grund af
pengemangel er visse mangler dog udskudt til bedre tider og byforeningen har i lighed
med andre interessegrupper i området gjort indsigelser mod åbenlyse mangler og
uheldige løsninger af byfornyelsen.
Også Sandvig Borgerforening arbejder med en byfornyelse for Sandvig området.
Byforeningen har med interesse deltaget i en del af udformningen af denne plan.

…………………………………… Klip ………………………………

Til Allinge – Sandvig Byforening
v/ kasserer Kell Andersen
Grummeløkkegade 2
3770 Allinge
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I løbet af året fik vi mulighed for at starte det længe ønskede arbejde med registrering
m.m. af vort stadig voksende arkiv.
Med tak modtog vi kr. 15.000 fra Sparekassen Bornholms fond først på året. Disse
penge blev sammen med foreningens egne midler investeret i PC-udstyr, skabe, borde
m.m. og da der senere har været mulighed for fordelagtige anskaffelser af yderligere et
par PC-ere, er vi efterhånden ret godt forsynede på dette område.
Takket været ihærdige frivillige er det under Anders Koefoed Larsens kyndige ledelse
efterhånden lykkedes at komme i gang med at sortere og registrere det store materiale i
vort arkiv. Der mangler dog stadig interesserede medlemmer, der vil deltage i dette
arbejde, så er der nogen, der vil ofre et par timer om ugen, er I meget velkomne.
Vort arkiv vokser stadig med bidrag af fotografier, erindringer og andet, hvilket er et
glædeligt tegn på interesse for vort arbejde. Tak for det.
Der har hersket lidt tvivl om Bevaringsfonden for den gamle Allinge-Gudhjem
kommune. Det ser nu ud til, at denne fond kan fortsætte indenfor samme geografiske
område og på samme betingelser som hidtil. Når de sidste brikker er faldet på plads vil
bevaringsfonden orientere borgerne om mulighederne for tilskud fra fonden.
Der har været en del mødeaktivitet i foreningen i det forløbne år.
Foruden generalforsamlingen har der været afholdt 8 medlemsmøder, heraf én
byvandring i Allinge og en udflugt til Ole Christensens skulpturpark i Olsker, hvor vi
fik skærpet vor appetit på at finde skulpturel udsmykning til opsætning i Allinge og
Sandvig. Det er en glæde, at kirkepladsen i Allinge er blevet beriget med en fin
skulptur af Arne Ranslet med hjælp fra Sparekassen Bornholms fond, ligesom vi er
glade for at have fået flyttet granitkuglen fra Rådhuset i Tejn til Posttorvet i Allinge.
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Yderligere et møde har været afholdt på Sandvig plejehjem, hvor der blev fremvist
billeder dels fra vort eget arkiv, som fra medbragte billeder. Diskussionen gik livligt
mellem deltagerne.
Bestyrelsen har været samlet mindst 8 gange, ligesom repræsentanter fra bestyrelsen
har deltaget i forskellige møder med regionskommune, andre foreningen og lokalarkiver.
Herudover er der ført en del korrespondance med regionskommunen m.m. Selv en kort
bemærkning i Bornholms radio blev det til.
Vort nytårsønske er, at flere medlemmer, såvel nye som gamle vil støtte det påbegyndte arbejde dels med arkivet, men også i arbejdet med at vise foreningens ansigt til omverdenen.
Personligt vil jeg sige tak til mine bestyrelseskollegaer for godt samarbejde, men også
til foreningens medlemmer og samarbejdspartnere. Uden Jeres støtte ville det ikke
være muligt at drive denne forening.
Godt nytår

Bestyrelsen.

BEVARINGSFONDEN.
Fondens formål er at virke for bevaringen af gamle huse og bybilleder i
Allinge-Gudhjem kommune. Fonden kan i dette øjemed yde økonomisk
støtte til ejere af bygninger indenfor de af kommunalbestyrelsen vedtagne bevaringsområder i Allinge-Gudhjem kommune.
Der kan ligeledes ydes økonomisk støtte i særlige tilfælde i bestræbelser
på at bevare byernes kulturhistoriske arv.
Støtten kan ydes som lån eller tilskud. Fonden kan undtagelsesvis erhverve og drive fast ejendom indenfor bevaringsområdet.
I de vedtægter, der er ved at blive godkendt, er Allinge-Gudhjem kommune naturligvis ændret til områdenavn.
Nærmere forespørgsel kan rettes til
Preben Hagedorn Pedersen, Nørregade 45, 3770 Allinge, tlf. 56 48 11
70, e-mail: brutalis45@mail.tele.dk
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Velkommen!
Vi er så heldige, at vi i 2004 allerede har fået nye medlemmer. (1/2-04)
Vi vil derfor gerne byde velkommen til:
Jørgen Hornskov Eriksen, Pilebroen 21, 3770 Allinge
Karin Høj Christensen, Stenløsevej 7, 3770 Allinge.
Jørgen Jensen, Nørregade 2, 3770 Allinge
Pernille Finne. Theaterstræde 4, 3770 Allinge.
Vi håber naturligvis, at I vil finde Jer godt til rette i foreningen.

Det lokalhistoriske arkiv.
Vi er i fuld gang med arbejdet. Stoffet vælter ind, men det skal naturligvis ikke hindre, at du kommer med dit tilskud, f. eks i form af billeder,
postkort, bøger mm.
For at arbejdet skal kunne udføres, er det dog nødvendigt med en god
økonomi. Derfor er det absolut afgørende, at vi får flere medlemmer, der
ved deres medlemskab giver os et økonomisk tilskud.
Derfor håber jeg, at I vil benytte nedenstående tilmeldingsseddel, og
videregiver det til en I kender. På forhånd tak.
………………………………. Klip ……………………………………..

Indmeldelse i Allinge – Sandvig Byforening.
Navn
Fødselsdag og år
Adresse
Tlf.
e-mail adresse
Underskrift
______________________________________________________
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