
Bornholms Hjemstavnsforening 2000 

 

Generalforsamling d. 23. februar 2019 på Bjerre Kro 

Beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år 2018. 

 

Jeg skal berette lidt om hvordan året er gået for foreningen - hvilke arrangementer, vi har afviklet, 

lidt om hvad vi ellers har arbejdet med i bestyrelsen, og til slut vil jeg fortælle lidt om fremtiden. 

 

Efter sidste års generalforsamling d. 24. februar 2018 konstituerede bestyrelsen sig således, at jeg 

som hidtidig næstformand overtog formandsposten, Anette fortsatte på kassererposten, og den 

øvrige bestyrelse - som tidligere - Karin og Pauli, og så trådte Preben, som suppleant ind i Ejvinds 

fravær.  Da Ejvind senere meddelte, at han ikke ønskede at fortsætte, er det denne bestyrelse, der 

har været aktiv det forløbne år.  

 

I 2018 har vi i bestyrelsen planlagt og afholdt 5 arrangementer. Trods en tidligere beslutning om at 

friholde sommermånederne for arrangementer på grund af for ringe tilslutning besluttede vi 

alligevel – lidt sent – at prøve med en grillaften igen. 

 

Det første arrangement i 2018 fandt sted årets første rigtige forårsdag d. 7/4, hvor vi besøgte Gram 

Slot, hvor vi dels så slottet fra vinkælder til kvist, men også nogle af andre bygninger, hvor især den 

store ombyggede lade imponerede. Det var en god oplevelse med en meget veloplagt rundviser. I 

cafeen havde de enten glemt eller misforstået, at vi skulle have kage til kaffen, men det blev der 

rådet bod – vi fik en hjemmebagt kringle, der var meget ny-optøet. Der deltog 18 medlemmer. 

 

20/6 besøgte vi Haderslev. Der deltog 9 medlemmer. Og denne gang var det et todelt arrangement. 

Vi startede i Haderslev Dyrehave med spisning af medbragt mad i det fri. Vi så ingen dyr, men 

havde selskab af børn i flere aldre. Derefter vi kørte til Haderslev by, hvor vi fik en guidet 

rundvisning i den ældre del af byen inklusive domkirken. Kaffen indtog vi i den ”Slesviske Vogn-

samling”, hvor vi var så heldige efter kaffebordet, at få en uventet rundvisning af museets leder.   

 

5/8 havde vi så, som omtalt i starten, en grillaften - i Ebeltoft. Inden vi tændte op i grillen, aflagde 

vi besøg på Friland lige uden for Feldballe, ca. 10-12 km fra Ebeltoft. Her deltog 12 medlemmer. 

Om selve Friland kan siges meget, men stedet er ikke egnet for dårligt gående. Vores grilleri var 

rigtig hyggeligt – det er det jo altid, når man spiser sammen i festligt selskab.  

 

29/9 havde vi igen et todelt arrangement. Denne gang gik turen nordpå til Thingbæk Kalkminer. Vi 

startede som vanlig med fælles spisning af medbragt mad. Vi havde fået lov at benytte forhallen til 

formålet – men det var der også andre, der ville – så nogle følte sig lidt presset. Bagefter fik vi en 

guidet rundvisning nede i minerne. En fantastisk oplevelse med de mange gipsskulpturer i de svagt 

oplyste minegange. Efter rundvisning i kalkminerne kørte vi til spillemandsmuseet, hvor der 

ventede os et dejligt kaffebord med kringle og lagkage. Bagefter var der mulighed for at gå rundt og 

betragte museets udstillinger nærmere. Her deltog 21 medlemmer. 

 

8/12 havde vi vores årlige jule-kom-sammen i Løgstør hos Annelise og Chrestens datter og 

svigersøn. Maden fik vi udefra (og der var rigeligt – dog manglede den lovede flaske snaps) – 

drikkevarerne medbragte deltagerne selv.  Det var de gode traditionelle julefrokostretter vi fik at 

spise – vi sang nogle sange på jysk og bornholmsk – vi havde et lille pakkespil med de pakker, som 

deltagerne selv havde medbragt – og som noget nyt spillede vi Bingo om indkøbte små ting, så alle 

fik mindst 1 pakke med hjem.  Der deltog 22 medlemmer. 

 

 



For at planlægge de nævnte arrangementer - og på anden måde holde liv i foreningen - har vi i årets 

løb haft bare 2 bestyrelsesmøder. Ellers har vi været i kontakt med hinanden via e-mails og telefoner. 

 

Den største udfordring er stadig at finde på morsomme og/ - eller interessante oplevelser, der på en 

eller anden måde imødekommer flest mulig – og hvor vi forsøger også tager hensyn til placering. Vi 

har ikke glemt, at foreningens formål er at styrke hjemstavnsinteressen.  Desværre lykkedes det bare 

heller ikke i år at koble arrangementerne sammen med noget bornholmsk eller minder derfra. 

  

Vi mødes forskellige steder i Jylland omkring noget kultur - som oftest fortidig - og på den bag-

grund får vi lejlighed til at snakke sammen på ”måled”. Og så kommer der ofte minder fra tiden på 

Bornholm – så på den måde vedligeholder vi hjemstavnsinteressen. Desværre er der ikke mange, 

der deltager i vores arrangementer. Ved de 5 arrangementer vi har haft, er der sammenlagt 82, der 

har deltaget – det er alt for få – og som tidligere, er det lidt Tordenskjolds soldater.  Dem er vi 

bestemt ikke kede af, men ih, hvor ville vi gerne se nogle flere – nogle nye ansigter. Det er lidt 

frustrerende, at vi endnu ikke fundet svaret på, hvordan vi ”plejer” den nuværende medlemsskare, 

og samtidig lokker nye – og gerne yngre - med til vores arrangementer. Som tidligere, vil vi fra 

bestyrelsens side gerne gentage opfordringen om at give ideer og forslag til, hvordan vi kan udvikle 

og holde liv i foreningen. 

 

Hjemmesiden besøges stadig ikke af så mange, men der er dog en langsom stigende tendens i 

besøgstallet. Siden opdateres jævnligt – mindst 1 gang om måneden, hvor bl.a. det nyeste nummer 

af Klippeøen lægges ind– så hvis man skulle have forlagt bladet, er der mulighed for at læse det på 

hjemmesiden. Der har været lidt snak foreningerne imellem, om hvor vidt bladet skal være 

offentligt på den måde. Fyns hjemstavnsforening har valgt en løsning, hvor man som medlem skal 

logge sig ind ved hjælp af en personlig adgangskode, for at kunne læse bladet. Den mulighed har vi 

ikke diskuteret hos os. Men apropos Klippeøen, så lader det til, at det fungerer noget bedre med 

udsendelse og levering af bladet, efter Bornholms Tidende er koblet fra. Men hos POSTNORD er 

der stadig plads til forbedring. 

 

På hjemmesiden har I måske lagt mærke til, at der er kommet et nyt punkt under menuen – nemlig 

Datapersonpolitik. Den 25. maj 2018 blev EU-persondataforordning til dansk lov – en lov, der også 

omfatter foreninger.  Det drejer sig kort fortalt om regler for opbevaring, brug og – vigtigst af alt – 

om beskyttelse af personoplysninger. Vi har så udformet en politik for foreningen, som vi mener 

overholder loven – den kan læses på hjemmesiden. Som I måske også har bemærket, har vi fået lagt 

et jyllandskort ind, der viser i hvilke byer medlemmerne bor.  Det er Carsten Schou, der er mester 

for det – det vil vi gerne sige ham tak for. 

 

I 2018 var der, som bekendt - og som I måske har læst om - Bornholmertræf i Roskilde.  Vi var 4, 

der deltog fra foreningen. Mest for at se, hvordan et sådan træf blev afviklet, men selvfølgelig også 

for at møde andre bornholmere – tænk, hvis man mødte én, man tidligere havde kendt. Vi blev lidt 

klogere på, hvad et sådant træf indebærer af udfordringer for bestyrelsen, og fra foreningen i 

Roskilde har vi fået nogle gode råd. I 2020 – om ca. 1½ år er det vores tur til at afholde det næste 

træf et sted her i Jylland. Og vi er så småt i gang med at undersøge muligheder og priser. Vi har 

foreløbig valgt at satse på, at træffet kan foregå et eller flere steder i Århus søndag d. 7. juni. Vi 

håber det lykkes, og at vi til den tid får rigtig mange af vores medlemmer som deltagere i træffet. 

 

På baggrund af en artikel i Klippeøen, hvor formændene i de forskellige bornholmske hjemstavns-

foreninger udtalte sig om fremtid og udvikling, blev der indkaldt til formandsmøde i Roskilde d. 

11/9. Nogen – vist nok Carlo Holm fra København – havde bestemt, at der måtte deltage 2 fra hver 

forening. Jeg deltog sammen med Anette i mødet. Der blev diskuteret mange ting. Alle hjemstavns-

foreninger slås tilsyneladende med de samme udfordringer, når det drejer sig om at fastholde 

medlemsskaren og hverve nye medlemmer. Vi fik klarhed over nogle spørgsmål, og der blev 

fremlagt mange ideer. En af de ting, der tog optog flere, var betegnelsen B-medlemmer – de 



medlemmer, der ikke er fødte/opvoksede på Bornholm, og hvorfor det kun var København, der 

skulle have dem alle. Det er en ordning, der vistnok har eksisteret altid, lige siden de øvrige 

foreninger opstod. De mange indvendinger, der var mod denne ordning gjorde tilsyneladende 

indtryk på københavnerne. Derfor bliver der på den kommende generalforsamling i København i 

marts måned stillet forslag om at udfase og afskaffe B-medlemskaber.  Hvis forslaget vedtages, har 

det imidlertid nogle økonomiske konsekvenser for foreningerne – det åbner ganske vist mulighed 

for tilgang af nye medlemmer, men samtidig bliver vores medlemsblad Klippeøen dyrere. Så det 

bliver lidt spændende at se udfaldet. 

 

Her til slut – vil jeg på foreningens vegne benytte lejligheden til at takke Eivind for hans mange-

årige virke på forskellige poster i bestyrelsen. Og til takken vil vi tilføje et par flasker vin, som du 

kan nyde sammen med Jytte – hun har også hjulpet til.  

 

Og så vil jeg sige tak til de medlemmer, der har hjulpet os og deltaget i vores arrangementer – tak 

for det gode humør – sange – og historier, og fra min side også en rigtig stor tak til den øvrige 

bestyrelse for godt samarbejde i årets løb.       

 

 


