
Bornholms Hjemstavnsforening 2000 

 
Generalforsamling d. 15. februar 2020 på Cafe Spangsbjerg i Viborg  

Beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år 2019. 

 

Jeg skal berette lidt om, hvordan året er gået for foreningen i 2019 – om hvilke arrangementer, vi 

har afviklet og hvilke oplevelser, der har været. Og så vil jeg fortælle lidt om hvad der ellers er sket 

omkring os. Desuden har vi i bestyrelsen truffet nogle beslutninger, som rækker ind i fremtiden og 

som til dels binder den kommende bestyrelse, så derfor til slut lidt herom. 

 

Efter sidste års generalforsamling d. 25. februar 2019 konstituerede bestyrelsen sig således, at jeg 

fortsatte på formandsposten, Anette fortsatte på kassererposten, ligesom den øvrige bestyrelse -

Karin, Pauli, og Preben også fortsatte.  

 

I 2019 planlagde og afholdt vi 5 arrangementer.  

 

Det første arrangement fandt sted en forårsdag d. 27/4, hvor vi besøgte ”Tirpitz” ved Blåvand. Det 

var en kæmpe oplevelse.  Der deltog 14 medlemmer. Der var langt at køre for de fleste af deltagerne 

men det var hele køreturen værd. Og der var mange interessante ting at se fra den tyske besættelse 

under 2. verdenskrig. Det var ikke bare den store kanon, som aldrig blev installeret i bunkeren, men 

der var også mange eksempler på, hvorledes krigen påvirkede mennesker og dagliglivet langs med 

Vesterhavet. Vi har i bestyrelsen talt om at gentage besøget en anden gang. Med forhåbentlig mange 

flere deltagere. 

 

2/6 besøgte vi Stenvad Mosebrug på Djursland. Efter at have indtaget den medbragte frokost i det 

fri, tog vi med ud på en lille togtur, der varede ca. ½ time – det var 15 min. ud og 15 min. tilbage ad 

samme spor. Turen var meget hyggelig, men lidt ensformig uden de store oplevelser. Til gengæld 

var det efterfølgende store kaffebord en imponerende oplevelse – der var masser af kager i alle 

afskygninger og vi fik kun smagt end lille del, - desværre -, men vi kunne ikke mere. Der deltog 15 

medlemmer.    

 

20/7 havde vi så - igen i år - en grillaften i Ebeltoft. Inden vi tændte op i grillen, aflagde vi besøg på 

i Ree Park, hvor vi drak den medbragte kaffe med tilhørende kringle og småkager. Og så havde vi 

tid til en lille runde i dyreparken før vi returnerede til Ebeltoft, hvor vi tændte op i grillen. Her var 

der deltagelse af 12 medlemmer.  Vores ”grilleri” var rigtig hyggelig – det er det jo altid, når man 

spiser sammen i festligt selskab. Det holdt heldigvis tørvejr - lige indtil vi var ved desserten og 

kaffen – så måtte vi hente paraplyerne frem, og kort tid efter blev der taget en hurtig afsked. 

 

5/10 besøgte vi Moesgaard Museum. For at få tid til at se så meget som muligt i det nye museum, 

startede vi allerede kl. 11. Efter en times tid på egen hånd mødtes vi og spiste den medbragte mad. 

Bagefter var der igen mulighed for at gå rundt og se nærmere på museets udstillinger. Her kom vi 

helt tæt på vores forfædre i stenalderen, og vi ”fulgte med” vikingerne på opdagelsestogt. Vi 

sluttede af med kaffe i cafeen, hvorfra man kan nyde en fantastisk udsigt til omgivelserne. Her 

deltog 21 medlemmer. 

 

30/11 havde vi vores årlige ”jule-kom-sammen” i Viborg. Maden fik vi udefra (og der var rigeligt) 

drikkevarerne medbragte deltagerne selv.  Det var som det skal være op til jul - de gode traditionelle 

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

pakker, som deltagerne selv havde medbragt – og vi have et Bingospil om indkøbte små ting, så alle 

fik mindst 1 pakke med hjem.  Der deltog 24 medlemmer. Tak til Käte og Ove for” husly” og 

arbejdet med at stille an og rydde op. 

 



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

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

 

Vi har prøvet på at finde nogle interessante steder at besøge - med oplevelser, der på en eller anden 

måde appellerer til flest mulig. Desværre synes vi ikke, at det lykkes rigtig. I hvert fald er der ikke 

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

86, der har deltaget (17 i snit), og det er ikke mange. Hvis jeg må knytte en personlig kommentar, så 

synes jeg det er for få. Spørgsmålet er, om det er indsatsen værd, at vi i bestyrelsen sidder og bruger 

tid på at arrangere sammenkomster med oplevelser af forskellig art, hvis interessen reelt set ikke er 

der. Spørgsmålet er, om foreningen kan bestå, uden andre aktiviteter end en årlig generalforsamling 

og muligheden for at deltage i et træf hvert andet år samt et medlemsblad hver anden måned? Og 

kan man opfylde formålet med foreningen, hvis man ikke skaber nogle flere muligheder for at 

medlemmerne kan mødes? 

 

Nogle kommentarer om hjemmesiden. Som jeg fortalte ved sidste generalforsamling, besøges den 

stadig ikke af så mange. Men set hen over året bliver det alligevel til nogle besøg. Der er tilknyttet 

en tæller til hjemmesiden, og den viser, at der i løbet af år 2019 har været 1842 besøg. Det ser du til, 

at der er lidt forskel på månederne. I 2019 var der færrest besøg i sommermånederne, laveste antal i 

juli med 129, og flest i vinterhalvåret med septembers 192. I gennemsnit er det bare 5 besøg pr. dag. 

Man kan ikke se, om det er de samme 5, der besøger siden hver dag. Men det tror jeg ikke. Vi har 

via hjemmesiden fået nye medlemmer, så siden besøges altså også af andre end den nuværende 

medlemsskare. 

 

Som jeg omtalte under årsberetningen sidste år, overvejede man i København at udfase og nedlægge 

B-medlemskaber. Det blev så – som forventet - vedtaget på deres generalforsamling. Den kedelige 

følge af beslutningen er, at vores medlemsblad er blevet dyrere. Hvorfor det er sådan, er stadig lidt 

uforståeligt. Vi må bare konstatere, når vi kikker på regnskabet, at udgiften til medlemsbladet er en 

udgiftspost, der fylder meget - om ikke mest - i vores regnskab.  Heldigvis vedtog vi på den sidste 

generalforsamling i februar 2019, at forhøje medlemskontingentet med et mindre beløb, for at 

imødegå virkningen af den øgede udgift. Beslutningen om at stryge B-medlemskaber har også 

medvirket til forslag om en fornyelse og en måske tiltrængt modernisering af vedtægterne for 

København. Hvilket man har kunnet læse i Klippeøen. Nu er teksten om optagelse som medlem i 

foreningen ændret således, at alle kan blive medlem - uden tilhørsforhold til Bornholm. Nu skal 

man bare være interesseret i bornholmske forhold og ville støtte op om foreningen. Vi kunne ikke 

nå at stille forslag om at ændre vores vedtægter tilsvarende på denne generalforsamling, men det 

sker måske næste år.  

 

Som den yngste af de bornholmske hjemstavnsforeninger i Danmark har vi i år 20års jubilæum. Det 

burde vel fejres, men i og med, at det i år er vores tur til at arrangere bornholmertræffet, og at vi nok 

kan forvente, at det kommer til at koste foreningen nogle penge, så har vi besluttet at vente med en 

fejring af foreningens beståen til vi fylder 25 – hvis foreningen består til den tid. I samarbejde med 

Århus Guides & Tours” er vi ved at arrangere Bornholmertræf 2020. Vi har taget de indledende 

store beslutninger og har lagt rammerne - indbydelsen er, som i nok har set, publiceret i Klippeøen – 

ligesom formændene i de øvrige foreninger har fået indbydelsen. Så nu venter vi på, at der kommer 

nogle tilmeldinger. Når vi ved, hvor mange det bliver til, skal vi foretage den sidste planlægning. 

Der er et begrænset antal pladser til træffet, så derfor er det tilmelding efter ”først-til-mølle-prin-

cippet”. Det kan godt være, der alligevel ikke bliver fuldt hus – men vi håber der kommer mange. 

 

Til slut vil jeg sige tak til de medlemmer, der har hjulpet - og stadig hjælper os på forskellig vis, og 

til den lille skare af medlemmer, der trofast deltager i vores arrangementer – tak for det gode humør 

– for sange – og historier. Og fra min side, også en rigtig stor tak til den øvrige bestyrelse for godt 

samarbejde i årets løb.  

 



 


