Navn og adresse.

Januar 2006.
Medlemsblad for

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse.

Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk
Næstformand: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 11 43, e-mail: richardtbendtsen@tdsadsl.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
Menigt medlem: Jørgen Hornskov Eriksen, Pilebroen 21, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 15 53, e-mail: jherik@get2net.dk
Suppleant: Jørn Sloth, Havnegade 27, 3770 Allinge, tlf. 55 54 71 61,
ingen mail.
Bevaringsfonden: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 11 43, e-mail: richardtbendtsen@tdsadsl.dk
Kontingentet på 100 kr. kan indbetales hos bestyrelsesmedlemmerne
eller bankkonto registrerings nr. 0649 kontonummer 6494-408-440
(Nordea). Husk at opgive dit medlemsnummer, som står ved dit navn på
dette eksemplar af Bytrommen. Kontingentet kan også betales ved vores
møder eller på kontoret.
Tegningen på for- og bagsiden er udført af Willy Frederiksen.

Lodsen fra Allinge havn roer sejlskibet ud til varpetønden, hvor vinden
kan få fat i sejlene. Hør mere om lodsernes arbejde den 15. februar.

Kontortider for Allinge Sandvig Byforening på Kærnehuset, 1. sal,
Kirkepladsen 2, Allinge
1. onsdag i måneden kl. 19-21.
2. tirsdag i måneden kl. 19-21.
4. tirsdag i måneden kl. 19-21.
Der er dog lukket på evt. helligdage.
Næste nummer af Bytrommen udkommer til september!
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Rejsegilde af granithuset ved Moseløkken. Hør mere om Moseløkken
den 25. april.
7

Nye medlemmer.
Det er glædeligt at byde nye medlemmer velkommen!
Alice og Hans Nielsen
Ole Reuch
Karl Henrik Frederiksen
Anni og Mogens Clausen
John Nybo
Vi takker for interessen, og håber på at vi alle kan arbejde for at øge
medlemstallet for derigennem at holde gang i bla. Det voksende
lokalhistoriske arkiv!
Benyt derfor tilmeldingssedlen!!!!

Program for perioden jan. 2006 – aug. 2006.
31. januar kl. 10-12 og 19-21. Alle bedes komme med billeder specielt
vedrørende skole- og konfirmationsbilleder.
Onsdag den 15. februar kl. 19.00. En Lods arbejde i de danske
farvande. Finn Wessel.
Tirsdag den 7. marts kl. 19.00. Foredrag ved Verner Olsen om
stenindustrien. Hammerværket mm.
Onsdag den 15. og torsdag den 16. marts. Udstilling af skolebilleder.
Åbent i tre perioder.
Lørdag den 22. april kl. 08.30. Skovrydning på Hammeren. Mødested:
P pladsen ved Bølgebadet.
Tirsdag den 25. april. Kl. 19.00. Tur til Moseløkken stenbrud og
Museum. Guide Kurt Komstedt. 56481812. Pris 20 kr. pr. person. Vi
samles ved Kærnehuset kl. 18.50, og kører samlet derop.
Lørdag den 6. maj kl. 09.00. Strandrensning. Mødested: Næs
Badestrand.
Juni og juli. Enkelte aftener holdes der åbent på kontoret, forhåbentligt
til glæde for turister og tidligere Allinge-Sandvig beboere.

……..…………………………… Klip ………………………………

Til Allinge – Sandvig Byforening

Alle billeder fra jernbanens periode er
meget velkommen. Specielt billeder fra
gasværket og havnemolen har stor
interesse.

v/ kasserer Kell Andersen
Grummeløkkegade 2
3770 Allinge
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Uddrag af Årsberetning for 2005
Året 2005 må siges at have været et aktivt år. Vi har haft 12 ”arrangementer” der har været meget varierende lige fra foredrag, besøg, udstillinger til oprydninger. Derudover har dele af bestyrelsen været inddraget
i møder med ASTE, Regionskommunen og andre arbejdsgrupper.
Byting.
I forbindelse med regionsplanen indkaldte foreningen andre foreninger
fra området. Vi indbød også borgerforeningerne fra Sandvig, Tejn og
Vang. Desværre var fremmødet ikke særlig stort, men efter to møder, fik
vi dog et fornuftigt resultat, idet der blev nedsat en arbejdsgruppe under
ledelse af Richardt. Gruppen vil komme med et forslag til Foreningen
Kærnehusets generalforsamling, og så forventer vi, at der senere vil blive afholdt et evt. stiftende møde.
Lokalarkivet.
Med hensyn til vores lokalarkiv, så arbejdes der stadig flittigt. Vores
arbejde er nu også ved at være kendt at mange personer, og derfor modtog vi sidst i 2005 overvældende mange materialer.
Vi modtog billeder af tidligere borgmestre og kommunalbestyrelser fra
Allinge-Gudhjem kommune (Regionskommunen), billeder og protokoller fra Allinge-Sandvig Industri- og Håndværkerforening, billeder og
regnskaber fra dødsboet Østergade 1, samt mange interessante mapper
og erindringer fra afdøde biografdirektør Kofoed. Vi takker mange gange for disse gaver, men der vil gå lang tid inden vi får det hele registreret.
Gaver.
Vi har i 2005 været så heldige at få støtte fra Nordea fonden til anskaffelse af en projektor, der vil blive benyttet ved kommende arrangementer. Med denne projektor er vi i stand til at vise vores mange billeder,
samt evt. videoklip, så vi virkelig kan være fælles om oplevelser - eller i
fællesskab kunne studere de enkelte billeder.
Ligeledes fik vi også støtte fra Sparekassens Bornholms fond, således at
vi kunne få maskine nr. 2. Samtidig fik vi en scanner til A3 størrelser.
Vi vil her gerne sige tak til de to fonde, for deres positive indstilling til
vores arbejde.
I forbindelse med vores udstilling om 2. verdenskrig var Arne Bech så
venlig at forære os 6 dejlige opslagstavler, og det takker vi naturligvis
meget for.
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Pladsen.
Det allerstørste problem vi har, er dog vores pladsmangel. En stor del at
vores nye materialer står hjemme hos mig privat – simpelthen fordi vi
ikke har nogen steder at anbringe dem. Vores skabe er stoppet godt til,
idet vi har vores mapper i flere lag.
Mange af de indrammede billeder vi har modtaget, havde det været interessant at kunne sætte op på væggene – men hele tiden må vi spørge
HVOR?
Ser vi lidt nærmere på vores økonomi, så må vi konstatere, at den er
stram. Vi kan derfor forudsige, at vi snart bliver nødt til at sætte kontingentet op. Vi vil i år dog foreslå uændret kontingent, men det medfører
så at vi i 2007 formodentlig vil sætte den op, for at kunne dække udgifterne for vores øgede aktiviteter. Vores medlemstal er heldigvis i langsom stigning. Vi er pt. 114 medlemmer.
Afslutning.
Jeg vil til slut gerne takke alle de personer, der har været villige til at
stille op som foredragsholdere. Også en tak for arbejdet til alle medlemmerne i udvalgene samt til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
På bestyrelsens vegne Anders Koefoed Larsen
………………………………. Klip ……………………………………..
Indmeldelse i Allinge – Sandvig Byforening.
Navn
Fødselsdag og år
Adresse
Tlf.
e-mail adresse
Underskrift
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