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En beretning er en underlig størrelse. Den er bagudrettet, og vi mennesker er sammensat 

sådan, at vi er nysgerrige på fremtiden, og hvad der ligger foran os.  

Jeg fortsætter i lige linje fra sidste generalforsamling, hvor der fra generalforsamlingen 

blev foreslået, at vi satte en ide-kasse op i Laksegade. Det fik vi ret hurtigt gjort, og havde 

store forventninger. Der har til d.d. kun været ét forslag, og det forslag har forslagsstiller 

pudset lidt af. Det kommer som et konkret forslag senere på aftenen, under indkomne 

forslag.  

Et andet spørgsmål fra sidste generalforsamling var fra Frits Madsen, der efterlyste en 

tilbagemelding på tidligere års spørgsmål omkring bopælspligten.  

Emnet er drøftet i bestyrelsen, bl.a. på baggrund af flere henvendelser fra et medlem, der 

ønsker at vide, hvad bestyrelsen har gjort i forhold til bopælspligten. Svaret fra en samlet 

bestyrelse er, at bestyrelsen stiller sig til rådighed, når og hvis BRK ønsker at involvere 

borgerne i Aarsdale, men at det er BRK, der som myndighed står for processen.  

Endvidere er vores svar, at den enkelte borger altid kan rette direkte henvendelse til BRK. 

Derudover har man muligheden for at give udtryk for sine holdninger i forbindelse med et 

kommunalvalg. Alt sammen noget der ikke ligger i regi af Borgerforeningen. 

Det var opsamlingen fra sidste generalforsamling. 

 

Coronaen tog i efteråret 2022 en lille pause, og det var vores held.  

Som det første mulige arrangement blev det afholdelse af Borgerhusets 40-års jubilæum. 

Det var blevet udskudt nogle gange, men i september kunne vi slå dørene op til et brag af 

en reception, hvor vi kunne byde på tapas, øl, vand og vin, gaver og underholdning. Endnu 

en gang tak til alle jer fremmødte. Tak til sponsorer, her Jesper Ulsøe for muleposer, Tina 

Østergaard & Jesper Albinus for musikken og Jens Borup for fadøl.  

Det blev en rigtig, rigtig god dag med fuldt hus. 

 

Fra et fuldt hus til endnu fuldt hus. 

Borgerhuset slog i oktober dørene op til et modeshow arrangeret af Mette Hansen fra 

Bazement. Den røde løber var rullet ud, DJ havde styr på musikken, til de mange 

modellers catwalk. Køkkenet havde kreeret tapas og der var lagt op til en rigtig god aften. 

Masser af input til den nye garderobe. Masser af hygge, tapas, vin og sødt og ikke mindst 

lodtrækning af fine gaver fra Bazement. 

Tak til teamet bag, opstilling af borde/stole, tilberedning af tapas og tak til Mette for endnu 

en gang at stille op. 
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Der var stadig corona-åbent, så endnu et sponsorat tilbydes byen, i form af en rytmisk 

koncert med gruppen ’Bare Damer’ og deres skønne dirigent/korleder Kim. Sponsoratet 

kom fra Sara Zethsen, der har hus i Indenmarken. Sara var på turné her på Bornholm, og 

tilbød en gratis koncert til byens borgere. Der var fuldt hus, kun 6 stole stod tomme.  

 

Det var en sjov og meget underholdende aften, tak til Sara. 

 

Så blev det tid til selv at synge, heldigvis akkompagneret af det jeg kalder for 

’Husorkesteret’ som består af Kenn-Ole Rasmussen og Mogens Mattebjerg. 

Vi var nu underlagt Corona restriktioner, men vi fik alligevel plads til alle dem, der ønskede 

at deltage, og selv med Corona-restriktioner måtte vi konstatere, at der var fuldt hus. 

Lasse Mikkelsen, havde lånt os lamper, så vi kunne skabe nogle hyggelige og intime 

rammer. I pausen blev der serveret, hj. lavede tapas m/ hjemmebagt brød, mens 

drikkevarer kunne købes i baren.     

Alle fik løsnet stemmebåndet, det var en super hyggelig aften.      

 

Som kom corona-restriktionerne tilbage. 

Det betød, at vi måttet aflyse vores julemarked og børnenes juletræsfest, der som det 

foregående år blev konverteret til godteposer. 

I 2 år er der arbejdet med Her Bor Vi projektet. Det har været en lang rejse, med masser af 

udfordringer, men vi er nået i mål og har kunnet tilføre byen flere muligheder under temaet 

’Ud i det Fri. Vi fejrede det i lørdags, hvor rigtig mange mødte op børn, unge og gamle. 

Vores estimat er, at der var 150 personer forbi. 

Nicolaj Eis gav os husly hos Mikkeller, og det var vores held, for vejret var ikke med os, 

solen skinnede, men der blæste en pelikan.  

 

Der blev budt på bobler sponseret af Ole Fabricius. 

Her Bor Vi projektet bød på øl fra vores lokale bryggeri Lucky Island, og der var grillpølser 

fra Svanekeslagteren. Der var 18 grillpølser tilbage, så der er langet ca 200 over disken.    

 

I sådant et projekt lærer man noget om ressourcerne og energien i byen, og man lærer 

noget om hele det lovgrundlag, vi som samsamfund er bygget på, og ikke mindst de krav 

og indberetninger, der følger med, når man får store donationer. Det har været 2 år med 

fuld kalender. Man får ikke bare penge af Nordea Fonden, uden at der stilles krav der skal 

indfries. Og man får ikke bare lov at opføre bygninger, legeredskaber eller motionsplatform 

uden en lang række myndigheder er inde over. 
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Det kræver struktur, men giver også masser af erfaringer og viden, der kan bruges i andre 

sammenhænge. 

Legepladsen blev indviet i maj 2021. Sideløbende blev der på privat basis samlet ind til 

små træningsmål og BRK lagde ressourcer i at få boldbanen strammet op. Boldbanen er 

et hit, der er altid som i altid børn, der spiller bold. Selv i de tidlige morgentimer i 

weekenderne, der kan man se hurtige fødder på fodboldbanen.  

I sensommeren blev motionsplatformen færdig. Den skulle vi selv etablere, det blev ud fra 

et andet afsæt end det der var projekteret, men det lykkedes. Arbejdsgruppen bestod af 

gruppen +60, godt forkælet af Elsebeth Eis og Lis Jensen, der sørgede for at vi ikke gik 

ned på hjemmebagt kage og kaffe, det var ren luksus.  

Det var et superhårdt arbejde at etablere platformen, og alligevel havde vi en sjov dag 

med masser af gode input og humor. Vi var heldige at kunne låne gravemaskine på 

Frennegård, og endnu heldigere at Gert Nielsen fra Grisby kunne håndtere den, og ikke 

mindst havde vi Palle Westergaard og hans værkstedsvogn.  

Midt i arbejdet som ud af det blå, dukker der et ungt menneske op, og tilbyder sin hjælp. 

Han var sej, han blandende ét tons stolpebeton i en trillebør med en gammel haverive. Det 

var dagens clou - godt gået Kasper Mikkelsen!  

 

Tak til alle, der gav alt, hvad de havde i sig den dag.  

 

Saunaen var sidste ben på projektet. Det drillede. Vi fandt ikke fodslag med arkitekten, der 

var høringssvar, som vi ønskede at imødekomme og så var der byggerestriktioner. 

Gennem Henriette Stakemanns netværk fik vi etableret et samarbejde mellem Hofmann 

og Aarsdale Byg. 

På rekordtid havde statikere, ingeniører, tegnestue, beregnere og dygtige håndværker 

taget opgaven. Vi har selvfølgelig ikke fået saunaen gratis, men Hoffmann har ikke tjent 

penge på den, vi er taknemmelige for samarbejdet, og den smukke sauna der nu står i 

byen.  

Vi havde desværre et lille uheld med ruderne, men hele projekt Her Bor Vi taget i 

betragtning, så er det kun naturligt, at der opstår situationer, der skal korrigeres. Ruderne 

er på vej, bænkene skal korrigeres lidt og så skal der søges om en ibrugtagningstilladelse. 

Ud over donationen fra Nordea Fonden, har foreninger og private støttet op om projektet, 

vi kommer til at mangle ca 10.000,- og dem finder vi også. Lister med sponsorer kan man 

se ude i gangen.  

Så har vi i borgerforeningen en funktion, som vi nogle gange tager for givet. Det fungerer 

og er der jo bare. 

Ja, men uden webmaster, ville vi ikke have en hjemmeside. De usynlige hænder er Anette 

Sonnes. Anette er en af dem, der arbejder bag kulissen, og sørger for at hj.siden er 
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opdateret, og altid tager sig godt ud. Et stort arbejde som du Anette nok ikke altid får den 

tak for, som du skal have. Bestyrelsen har besluttet, at du, Anette skal have en flaske god 

vin. Vi ved godt, at det ikke står mål med dit arbejde og de timer du bruger, men du skal 

have rigtig mange tak. 

Og, når vi taler frivillige hænder/timer, må vi erkende, at det bliver sværere og sværere at 

få personer til at involvere sig. Jeg har været lidt nysgerrig på fænomenet. Vi kan ikke 

længere bruge ’der var en gang’ til noget, og for 40 år siden var det anderledes.  

For samfundet ændrer sig og det samme gør behovene. De analyser jeg har læst, tegner 

et billede af, hvordan vi agerer i samfundet. Det skal jeg ikke holde et langt foredrag om.  

Det jeg umiddelbart fandt interessant var, hvordan den nye tids frivillige involverer sig. 

Mange vil gerne være med, men ikke i noget der kræver ansvar eller faste mønstre over 

længere perioder. Den tendens der ses, er, at man gerne vil være med i enkelte 

afgrænsede opgaver. Stå for det enkelte arrangement og udføre det, og så er man ude, 

indtil der dukker et andet emne op, som man finder interessant. Dvs at man er på ad hoc. 

Borgerforeningen står lige nu og skal sammensætte en ny bestyrelse, det er måske en ide 

at se på struktur og form. MEN, helt undvære en bestyrelse kan man ikke, der er masser 

af kommunikation og involvering i andet regi, fordi man er en Borgerforening.  

Der skal være ét ansigt udadtil, der skal indkasseres kontingent, holdes styr på 

medlemsliste, og ikke mindst på økonomien samt koordinering af opgaver, som f.eks. 

vedligehold af huset. 

Måske skal man se på et mere åbent Borgerhus, med flere muligheder for flere borgere i 

forskellige retninger. Kan huset indrettes på en anden måde, der gør at flere føler sig 

tilknyttet? Et åbent hus for borgerne, får flere til at tage ansvar. 

Næste punkt på dagsordenen er økonomi som Karen sammen med Steen vil redegøre for, 

men som I kan se, er regnskabet sat op på en anden måde, og husets ejendomsværdi er 

fastsat. En overvejelse kunne være om gælden på de 300.000,- skal figurere i regnskabet 

– den står der bare helt statisk. Er det et levn fra en svunden tid? Der er en stigning i 

medlemskontingent, det skyldes systematisk opkrævning af kontingent, og flere 

medlemmer.  

Sluttelig en tak fra bestyrelsen til alle jer medlemmer, herfra også en tak til de afgående 

bestyrelsesmedlemmer og de mange frivillige, der har lagt timer til gavn for byen og 

borgerne, med alt det et bestyrelsesarbejde indebærer, som udlejning af huset, 

vedligehold, udførelse af arrangementer, medlemspleje, økonomi etc., og tak til gruppen af 

frivillige for pasning af petanquebanerne, vedligehold af borde/bænke og græsslåning.  

Herfra, vil jeg ønske den nye bestyrelse al muligt held og lykke. 

 

Lene Stenstrop 

23. februar 2022 


