Bornholms Hjemstavnsforening 2000
Generalforsamling d. 4. september 2021 på Rindsholm Kro
Beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år 2020.
Jeg skal forelægge bestyrelsens beretning og vil fortælle lidt om, hvordan året gik for foreningen i
2020. Det forekommer at være længe siden. Og det kommer ikke til at tage ret megen tid. Årets
motto for 2020 og mindst halvdelen af 2021 kan vel ganske kort beskrives som: ” sammen – hver
for sig”. Sådan blev året fra midt i marts, hvor coronaen kom. Tilværelsen blev godt nok besværlig
– meget kedelig og ensom, uden samvær og oplevelser. Året 2020 vil gå over i historien, som det år
vi fik en reminder om, hvor små vi er i det store univers, og hvor heldige vi trods alt er ved at bo i
lille Danmark. I løbet af året var der korte perioder med lyspunkter, hvor vi troede, at nu – nu var
pandemien under kontrol, og nu kunne vi snart vende tilbage til en mere normal hverdag. Som
bekendt gik det ikke sådan. Og det er ikke så længe siden restriktionerne blev lempet så meget, at vi
nu kan afholde vores generalforsamling.
Efter sidste års generalforsamling d. 15. februar 2020 konstituerede bestyrelsen sig således, at den
fortsatte næsten uændret. Eneste ændring var, at Kâte blev indvalgt, da Karin ønskede at udtræde af
bestyrelsen. Jeg fortsatte på formandsposten, Anette fortsatte på kassererposten, og den øvrige
bestyrelse kom til at bestå af Kâte, Pauli og Preben.
På tidspunktet for generalforsamlingen havde vi allerede planlagt nogle arrangementer til afholdelse
senere på året i 2020. Foreningen skulle besøge den Geografiske Have i Kolding d. 25. april, den 7.
juni skulle vi have Bornholmertræf i Århus og i slutningen af august skulle vi til Grønhøj Kro ved
Karup.
Først aflyste vi besøget i Geografisk Have d. 25. april. Regeringens tiltag for at begrænse smitten
havde allerede da medført restriktioner med forsamlingsforbud, som gjorde en gennemførelse som
planlagt for usandsynlig.
Vi var efterhånden kommet rigtig langt med planlægning af Bornholmertræffet d. 7. juni i Århus –
vi havde via vores kontakt i Århus lavet aftaler med Tivoli Friheden – det var med restauranten om
menu m.m. – med busser og guider – og med musiker, der skulle underholde. Vi havde lagt et
budget, som - hvis vi ikke fik tilskud udefra - betød, at vi nok kom til at betale ca. 8000 kr. af kassen.
Programmet var lagt og meddelt/udsendt til de andre foreninger, og vi manglede faktisk bare at
skulle lave en aftale med et trykkeri om fremstilling af et kombineret informations-/sanghefte. Som
bekendt valgte vi i begyndelsen af april at aflyse arrangementet. Vi udsatte i første omgang vores
tilmeldingsfrist med 1 måned, men da restriktionerne så blev yderligere skærpet, var der ingen
anden løsning end at aflyse. Og set i bakspejlet var det en rigtig beslutning – det havde ikke været
muligt at gennemføre programmet som planlagt. Vi overvejede ganske kort at udsætte hele
arrangementet til juni i år, men personlig er jeg meget glad for at vi ikke gjorde det. I stedet for gav
vi stafetten videre til den forening, der skal holde Bornholmertræffet i 2022.
Vi fik dog afviklet et enkelt arrangement i 2020, nemlig besøget på Grønhøj Kro den 23.august.
Og det blev et dejligt gensyn – endelig kunne vi mødes igen. Her på Grønhøj Kro blev vi
underholdt af krofatter Jens Laigaard, som dels fortalte om kroens historie og dels fik os til at synge
med på melodierne fra Morten Korch filmene. Vejret var ikke det bedste, men heldigvis kunne vi
være i tørvejr. I et opstillet cirkustelt oplevede vi også forstanderen på Viborg Idrætshøjskole, der
fortalte levende om en spændende tilværelse som lærer og træner. Vi sluttede besøget med
kaffebord med kringle, lagkage og en enkelt sang. I (parentes) bemærket holdt bestyrelsen et
kortvarigt bestyrelsesmøde i samme lokale, mens de øvrige deltagere fik sig en lystig snak.

Vi havde også planlagt at skulle have vores traditionelle julekomsammen den 28. november – denne
gang i Rønde. Men da der så igen-igen blev indført nye skærpede restriktioner, således at man højst
måtte samles 10 personer, ja så udsatte vi i første omgang datoen til midt i januar 2021, men til sidst
valgte vi at aflyse.
Og derefter kom en tid, hvor den ene restriktion afløste den anden. Derfor var der ikke basis eller
grund til at mødes, og vi har holdt en længere pause med bestyrelsesarbejde og planlægning. Det
har været kedeligt og lidt demotiverende, at vi først måtte udsætte og til slut aflyse de planlagte
arrangementer. Ud over det nævnte korte bestyrelsesmøde på Grønhøj Kro i august, havde
bestyrelsen kun et møde mere, det var i oktober måned 2020. Ellers har vi været i kontakt med
hinanden via e-mails og mobiler, når vi mente eller troede, at der var muligheder for at gennemføre
et arrangement.
Som jeg omtalte under årsberetningen for 2019 vedtog man i København at udfase og nedlægge Bmedlemskaber, og gøre optagelse af medlemmer mere enkel og åben for alle – d.v.s. uden
tilhørsforhold til Bornholm. Vi kunne ikke nå at stille forslag om at ændre vores vedtægter
tilsvarende dengang, men det gør vi nu.
Så vil vi sige tak til de medlemmer, der stadig udviser interesse for foreningen, og til den lille skare
af medlemmer, der trofast deltager i vores arrangementer – og tak for det gode humør, der altid
præger samværet. Og så vil vi sende en hilsen med tak til Preben, som nogle år har været medlem af
bestyrelsen, - sammen med Bente er han nu flyttet til Bornholm og udtræder derfor af bestyrelsen.
Bente vil dog stadig stå til rådighed som revisorsuppleant. Til slut - fra min side - også en rigtig stor
tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i årets løb.

