
                          Referat fra Aarsdale Borgerforenings 40´ generalforsamling 

 

Formanden bød velkommen og foreslog Claus Reinhold som dirigent – hvilket blev godkendt med 
akklamation. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig samt at den var rettidigt 
indkaldt. Herefter gav han ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 

Formandens beretning:  

Det har været et travlt år i borgerforeningens 39. år, ja 39 år, så i år er der 40 års jubilæum – vi har valgt i år 
kun at holde en reception, for til næste år (i 2021) er der 40 års jubilæum for Aarsdalehuset – 
omdrejningspunktet for både byen og borgerforeningen – så der skal vi holde fest.  

Ud over forårets møde omkring bopælspligten, hvor der var flot fremmøde og dejlig livlig debat 

 har der været fastelavn med dejligt mange børn og voksne,  

en sangaften med fuldt hus, og Kenn Ole og Mogens har gud ske lov lovet at komme igen i år, 

et lajsjegjillje som nærmest var overbooket, 

en Bossanova aften, 

det traditionsrige Forårs loppemarked, 

En fantastisk hestevognstur i Almindingen, med efterfølgende kæmpe tarteletter på Cafe genlyd, og 
medbragt kaffe ved jagthytten – det var en dejlig dag i det grønne, 

Der var Aarsdale Open på petanque banerne, det var ikke den store succes, der kom faktisk kun de samme 
som plejer at spille hver onsdag, det havde ellers været et godt familiearrangement hvor børn og voksne 
kunne deltage på lige fod – så det er nok ikke et arrangement vi har på tavlen lige foreløbig. 

Kildefest i parken til Sct. Hans, hvor rigtig mange frivillige dukkede op 

Aarsdaledag i samarbjde med havnen og Høkeren, - den vil vi i år prøve få organiseret lidt bedre end sidste 
år. 

Og så har Lene Stenstrop haft 4 børnefamiliemiddage, - tak for det Lene 

Efteråret startede med en totalt udsolgt brunch, 

Og en lige så populær tøseaften, hvor der blev kigget på tøj og snakken gik,   

Efterårets loppemarked – desværre det sidste i denne omgang, stadeholderne har snart ikke mere at sælge 
af, og antallet af loppemarkeder på øen er støt stigende – KÆMPE tak til Lene Korsholm – bag enhver stærk 
kvinde – står en mand, så også tak til Claus for deres indsats gennem årene med dette arrangement, det er 
tidskrævende, tro mig jeg stod selv for julemarkedet i år, så jeg ved hvad det indebærer. 



Så holdt vi 15-års jubilæums middag, hvor vi fejrede dels Lene og madaften konceptet, dels de andre 
flittige ”køkken piger” – super arrangement og som altid – totalt udsolgt – det er som om at når der er mad 
på bordet, så er tilstrømningen stor, 

Hvilket igen kom til udtryk, til den årlige julemiddag, hvor der heller ikke kunne stoppes flere ind i salen. 

Ikke alle arrangementer er lige velbesøgte, det gælder også de 3 gange banko der blev afholdt i efteråret, 
ikke nok mødte op – til det dels kunne løbe rundt rent økonomisk, men også skuffende for de ildsjæle der 
den hele an og rigger af igen bagefter, måske tiden er løbet fra banko, vi overvejer det i alt fald, MEN……… 
det er jo først til efteråret det vil være aktuelt, meget kan ske inden da. Rygterne vil i øvrigt vide at en 
sponsor er på vej, og så kan det pludseligt blive endog meget spændende både for bankospillerne OG for 
foreningen 

Efterårsprogrammet sluttede med 2 julearrangementer et julemarked over 2 dage, meget flot besøgsantal, 
og glade stadeholdere, der også fik solgt en hel del af deres flotte ting – 

Og som rosinen i pølseenden – juletræsfest på 3 juledag hvor der var kæmpe fremmøde, næsten 100 – som 
fik hilst på julemanden, danset om træet og sunget et par sange – dejligt at se så mange børn.- nu mangler 
vi bare at få engageret deres forældre i arbejdet med at holdeforeningen i live. 

Men der er jo sket meget andet i løbet af året, både i huset og i byen –  

Petanque klubben har mødtes hver onsdag, når ellers vejret har været til det, og i år bliver det endnu 
bedre, måske ikke vejret, men klubben har arvet nogle udestuefag på skinner (tak Jens og Sølvig) så nu 
bliver det muligt af skærme af for blæsten i klubhuset – 

Der har næsten dagligt været folk ved billardbordet eller på bordtennisbordet, 

Og om aftnerne har der lydt musik til groove dans i huset.  

Det blev også året hvor byen fik en sauna, Mikkeller var så venlige at donere en sauna til byen, som blev 
stillet op på havnen, stor succes, der bades lifligt og ofte ses røg op af skorstenen – tak til Mikkeller for 
saunaen, tak til havnen for plads og strøm og tak til sauna udvalget, som dels har fået stablet en 
bade/sauna forening på benene, og som arbejder hårdt på at få samlet penge ind til en stige med platform, 
så det bliversikkert at komme op, ned er jo noget nemmer…….. det er bare at springe. Jeg ved der er 
ansøgninger ud i diverse fonde, så vi krydser fingre – har lige hørt i dag at de første 20.000,- er i hus 

På sidste generalforsamling blev der rejst ønske om bedre adgangsforhold for de badende ved ”Kåsen” – 
Lene Stenstrop påtog sig, på bestyrelsens vegne, at søge om penge til en ”bro” eller platform eller hvad 
man nu skal kalde den, hvor om alting er – så er den etableret, flot… og betalt af BRK – tak for det og tak til 
Lene. 

På generalforsamling sidste år, var der også ønske om bedre samarbejde  mellem Borgerforeningen, 
Havnen og Høkeren – den opgave påtog vi os, og nedsatte et koordinationsudvalg, som i årets løb har haft 
2 møder, her udveksles informationer om hvad der rør sig i de pågældende foreninger, og der er snart 
møde i udvalget igen. 



Det er endvidere besluttet at vi skal have et opfølgningskursus i hjertestarter og livredning – i samarbejde 
med Høkeren er vi i gang med  at arrangere det, det bliver her i foråret, vi håber at mange vil deltage, og 
være med til at kunne redde liv – i den forbindelse er der igen i år et tiltag fra Hjerteforeningen, hvor man – 
hvis man er 15 indsamlere – kan få en gratis hjertestarter, til en værdi af 25.000, jeg kan kun på det 
kraftigste opfordre jer til at deltage – indmeld jer i gruppen ”AarsdaleBorgerforening” – på 
”landsindsamlingen.dk/deltag i gruppe” 

Selve borgerhuset, har fået færdiggjort isætningen af nye vinduer og efterisolation af loftet, alt sammen 
med støtte fra Sparekassen Bornholm Fond, Bornholms Brand og BRK – tak for støtten. 

Senest er der blevet installeret nyt låsesystem, dels var nogle af låsene temmelig slidte og svære at låse op, 
og dels var man efterhånden forsynet med et antal nøgler, så man mere lignede en vægter på arbejde, end 
en bruger af huset – men nu er huset forsynet med system låse så én nøgle er nok. 

Jeg vil gerne slutte med at takke de mange utrættelig frivillige, der slår græs, stiller borde og bænke ud og 
ind, stiller op til alt arbejde ved arrangementerne, hvad enten det er  i køkkenet eller som borddækkere, de 
som laver arrangementer sideløbende med borgerforeningen som fex. Børnefamilie middage, Groove dans, 
sauna klub, kildefest m.m. – og de so i den mørke tid kører i skoven efter juletræer til torvet og havnen, får 
dem op og også ned igen – det ville være dejligt hvis flere, fik ideer til lignende arrangementer så ikke alt 
skulle arrangeres af bestyrelsen. 

Specielt tak til utrættelige Kirsten for at passe godt på huset, og strengt holde øje med lejerne af huset, om 
de nu gør ordentligt rent efter sig – det er ikke nogen nem opgave at være ”udlejnings mutter”. 

Tak til Anne og Arvid for godt samarbejde i  bestyrelsen, som begge har valgt at forlade bestyrelsen til 
fordel for arbejdslivet – et stille håb herfra – ville være flere af byens efterhånden yngre beboere ville stille 
op til bestyrelsen, eller som hjælpere og lignende, vi er meget rummelige, omgængelig og bider ikke så stil 
bare op, og kom og deltag i arbejdet. 

Tak 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 

Regnskab: 

Det reviderede regnskab blev omdelt. Svend Erik gennemgik regnskabet som blev godkendt med 
akklamation. 

Indkomne forslag: 

Der var rettidigt indkommet 1 forslag fra Fritz & Nana Gitz-Madsen. De foreslog en udtalelse fra 
generalforsamlingen om en fremadrettet tilbagevenden til bopælspligt i en eller anden form i Aarsdale. 
Nana Gitz-Madsen fik ordet og redegjorde for deres synspunkter, bl.a. nævnte hun, at selv om BRK ikke på 
nuværende tidspunkt har tænkt sig at ændre noget, synes vi, det er vigtigt, at vi på linie med Listed tager 
aktiv stilling i form af en generalforsamlingsbeslutning. Forslaget blev diskuteret i god ro og orden. 
Konklusionen blev, at bestyrelsen lovede at indkalde til et borgermøde i løbet af et halvt års tid, hvor alle 



beboere (med eller uden bopælspligt) kunne deltage. BRK og borgmesteren er enige om, at der, hvis det 
måtte ske, tidligst vil ske til næste kommune strategiplan, formodentlig først om 3-4 år. Der var delte 
meninger om ideen med at holde et borgermøde om et halvt års tid, når der alligevel skal laves en ny 
meningstilkendegivelse om 3-4 år, men sådan blev det. 

Fastsættelse af kontingent:  

Kassereren, Svend Erik fik ordet og meddelte at kontingentet fortsætter uændret. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

Svend Erik Hjort Hansen, der blev genvalgt 

Erik Mohr, der blev genvalgt 

Anny Cramer, modtog ikke genvalg 

Arvid Lundbak, var ikke på valg, men fratræder pga. arbejde. 

Der blev valgt følgende nye til bestyrelsen: 

Lene Stenstrop (foreslået af bestyrelsen) 

Pernille Lenander 

Ny bestyrelsessuppleant blev Mads Trærup 

Revisorsuppleant Henning Mikkelsen blev genvalgt 

Eventuelt: 

Der var en hel del indlæg/kommentarer vedrørende bopælspligt eller ej. 

Der var lidt drøftelse omkring kildefesten, hvor der godt kunne bruges flere hænder. Erik nævnte, at der er 
indkøbt nye flagstænger. Der er også kildefest i Svaneke, hvor børn fra Aarsdale går i skole. Nogle børn ville 
således gerne være sammen med deres skolekammerater til kildefesten i Svaneke. 

 

Til slut fik formanden ordet og han takkede dirigenten for at have ledet generalforsamlingen så den foregik 
i god ro og orden. 

Efterfølgende var der kaffe og lagkage. 

 

Referent Jørgen Mikkelsen  


