
 

 

Bornholms Hjemstavnsforening 2000 
Generalforsamling d. 26. februar 2022 på Signesminde Kro  

Beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år 2021. 

 

  Jeg skal forelægge bestyrelsens beretning og vil fortælle lidt om, hvordan året gik for foreningen i 

2021. Ligesom sidst kommer det ikke til at tage ret megen tid, - det er vel den korteste beretning, 

der endnu er forelagt i foreningen. Man kan jo ikke just påstå, at det var et år med mange 

begivenheder. Også året 2021 var præget af udsættelser og aflysninger af planlagte arrangementer. 

Vores tilværelse blev ikke mindre besværlig – den fortsatte som meget kedelig, uden større samvær 

og oplevelser. Den ene restriktion afløste den anden. I løbet af året var der korte perioder med 

lyspunkter, hvor vi troede, at pandemien var så meget under kontrol, at vi kunne vende tilbage til en 

mere normal hverdag. Som bekendt gik det ikke sådan. Først da vaccinationerne var begyndt at 

påvirke antal smittede, blev det igen tilladt at mødes med familie og venner, og at deltage i 

foreningslivet.  

 

   Jeg skal ikke nævne de arrangementer bestyrelsen havde påtænkt i 2021. Men 3 af dem – hvis vi 

tæller den udsatte generalforsamling med – blev det dog til.  

 

   Den 24. juli mødtes vi i Ebeltoft til besøg på fregatten Jylland og havde efterfølgende kaffebord 

og grill hos formanden. Der var 14 medlemmer som deltog. Besøg og ”grilleri” i Ebeltoft er 

efterhånden blevet lidt af en hyggelig sommertradition, som vi gentager til sommer. Men traditionen 

kan godt brydes, og vi ser gerne på andre forslag, ideer og muligheder.   

 

   Den 4. september afviklede vi så vores generalforsamling for året 2020 på Rindsholm kro – efter 

at have udsat den et par gange – oprindelig var den ”programlagt” til 27. februar. Der var valg til 

bestyrelsen, revisorposten og til suppleanter for både og. Ny i bestyrelsen blev Per Christiansen, ny 

suppleant til bestyrelsen blev Kurt Højklint, - og suppleant til revisor blev Lene Jensen. 

Generalforsamlingen vedtog også nogle ændringer af vedtægterne – det vedrørte blandt andet 

optagelse af nye medlemmer. Vi fik også hilst på det dengang nyeste medlem, som på baggrund af 

sin 85års fødselsdag, gerne ville give en lille en til kaffen. Og så gav ”krofatter” Frode Hansen en 

lille fortælling/foredrag om kroens historie og om Mindelunden, som er etableret i kroens have. Der 

deltog 19 medlemmer. 

 

   Den 4. december mødtes vi til julekomsammen. Det var planlagt skulle ske i Rønde, men af flere 

årsager flyttede vi arrangementet til Hadsten, hvor vi jo har været før. Og under hyggelige og mere 

private forhold havde vi en god komsammen. Vi fik noget godt at spise og drikke og efterfølgende 

havde vi pakkespil og bingospil. Og alle fik mindst en pakke med hjem. Dertil kom sange på 

bornholmsk – naturligvis – og en oplæst historie om grantræet. Der deltog 18 medlemmer. 

 

Som sagt i starten, blev det ikke til mere end de 3 arrangementer. Det har heller ikke været så nemt 

holde bestyrelsesmøder, - det er dog blevet til 2 møder. Et i maj og et i november. Vi talte sammen 

om at holde virtuelle møder, men det er ikke blevet til noget. Så vi har holdt kontakten med 

hinanden via e-mails og SMSér.  

 

Til slut vil vi sige tak til den lille skare af medlemmer, der - trods corona og de deraf følgende 

besværligheder - stadig udviser interesse for foreningen og trofast deltager i vores arrangementer – 

og tak for det gode humør, der altid præger samværet. Uden jer havde vi nok ikke gjort så meget for 

at stable arrangementer på benene. Vi kunne dog godt tænke os lidt mere opbakning – at flere deltog 

– der er plads til flere. Og den forbindelse – det er tidligere blevet sagt ved forskellige lejligheder – 

vi modtager gerne ideer - og forslag til steder at besøge. Til allersidst - fra min side - en rigtig stor 

tak til den øvrige bestyrelse for indsats og godt samarbejde i årets løb.  

 



 

 

 


