
Formandens jubilæumstale den 14. februar 2013 
 

Formand Anders Koefoed Larsen bød velkommen og sagde bl.a.: 
  

Når vi ser hen over opslagstavlerne, så ser vi lidt af Byforeningen historie. På ganske samme 
måde vil jeg kun i korte træk ridse lidt af de gamle tider op. 

Byforeningen blev stiftet den 17. januar 1973, idet Hans Helving, Sandvig havde indkaldt til 
møde på Thestuen i Sandvig. Der mødte omkring 100 personer op. Forslaget til vedtægter blev 
gennemgået og vedtaget. Den første bestyrelse kom til at bestå af Hans Helving, Axel Gor-
nitzka, Jørgen Marcussen, Irene Thuvesson, Preben Simonsen, Käthe Klausen, Lis Andersen, 
sup. Niels Erik Johansen og Chresten Roed, medens Blache Holm og Hans Funch blev reviso-
rer. 

Foreningen blev lovet hjælp af Rønne og Svaneke Byforeningen ligesom også Foreningen 
Bornholm gerne så en aktiv Byforening på Nordlandet. 

Efter mødet på 3 timer meldte ca. 60 personer sig straks ind. 

Når vi ser videre på opslagstavlen kan vi se Preben Simonsen i flere udgaver. Det var fordi vi 
havde en flittig lokaljournalist Jørgen Marcussen, der samtidig var en ivrig fotograf, eller havde 
medhjælperne Quvang Jørgensen med. Han blev senere lokalreporteren. Fra disse to personer, 
har vi fået virkelig mange lokale billeder – så mange, at vi endnu ikke har noget rigtigt overblik. 

Der er også udklip fra møder med kommunen, idet der blev indkaldt til ”områdeplanlægning”. 

Samarbejdet med kommunen var dog ikke altid lige god, og foreningen blev endda ikke indbudt 
til et af møderne. 

En af overskrifterne er dog: ”Byforeningen ikke mere så rebelsk”. Det tyder derfor på, at den 
indbyrdes kontakt er blevet bedre! 

Andre overskrifter lyder: ”Byforeningen kører videre” (1991), Byforeningen overlevede (1992), 
Byforeningen i Allinge-Sandvig fortsætter (1993), Byforeningen rejser sig fra dvalen (1994), - 
ingen udklip fra 1996-1998, og i 1999 ”Byforeningen skal opvækkes af dvalen”. 

Det tyder jo på en krise i foreningen. 

Her må vi dog huske på, at ingen forening er bedre end de medlemmer den har. Hvem vil lade 
sig vælge og hvem vil hjælpe til. Begge ting er nødvendige for en aktiv forening. 

Disse tanker bringer mig frem til nutiden, og jeg vil derfor gerne præsentere vores nuværende 
bestyrelse: Næstformand Richardt Bendtsen, Sekretær Sus Pedersen, Kasserer Lynge Nielsen, 
Flemming Truelsen, vores nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Susanne Andersen og Steen Gor-
nitzka, samt suppleanterne Arne Bech og Henrik Hoffmann. Dertil kommer vores revisorer Er-
ling Qvistgaard og suppleant Christina Andreasen. 

Er stor tak til alle, idet uden deres aktive indsats, kunne vi hurtig få en ny overskrift: ”Byforenin-
gen igen gået i dvale”! 

Hvad laver vi så egentlig? 

Foreningen har to opgaver: 

1. At deltage i planerne for Allinge-Sandvigs bevarelse/udvikling. 

Denne del af arbejdet er primært Richardts område. 



For øjeblikket er der en del arbejde netop her, når viblot tænker på de nuværende emner: En ny 
bank, planerne om én ny Netto, Folkestien, Kjærnæs området, nye områder til sommerhuse, 
planer om ændringer af krav til vinduer / døre, plejeplan for helleristningsområdet ved Madse-
bakke osv. 

2. Lokalarkivet. 

Denne del ar arbejdet er mit område. 

I forbindelse med dette jubilæum har Kell (som vi senere vil hilse på) igennem to år arbejdet 
med at sortere i alle de gamle planer og forslag. Meget er smidt væk, men også meget er kom-
met på plads i mapperne. Da Kell blev syg, måtte Lynge og jeg i hast afslutte arbejdet, så vi må 
nok indrømme, at arbejdet kunne gøres meget mere grundigt. 

Derfor har vi nok ikke fået det fulde overblik over, hvem der har siddet i bestyrelserne igennem 
tiderne. Protokollerne er ikke altid lige gode til at fortælle hvem der gør hvad – hvem der blev 
valgt osv. Vi har naturligvis lavet et overblik, som også sidder på opslagstavlen. Her håber vi på 
hjælp af de fremmødte, så vi kan gøre den HELT korrekt. 

Vi kan dog se, at det ikke er ret mange formænd foreningen har haft. Preben Simonsen tog de 
første mange år, og er derefter blevet afløst af Michael Aakjær, Jens Riis Jørgensen og Søren 
Jensen. Jeg startede som formand i 2004. 

Det helt store fremskridt for vores forening skete, da vi fik vores ”egne” lokaler her i Kærnehu-
set. De blev jo indviet den 7. april 2010 – disse lokaler vi befinder os i. 

Jeg vil endnu en gang takke de personer, der har hjulpet til med at skabe disse rammer – og 
alle de sponsorer der gjorde det muligt! 

Det næste HELT store projekt må være at få udgivet ”Bogen om Allinge”, der svarer lidt til ”Bo-
gen om Sandvig”. 

Arbejdet er i fuld gang, men det er jo omfattende, da det også omfatter byernes fælles fortid og 
nutid. Endvidere vil vi gerne have opdateret ejerlisterne helt til 2000. Det er endvidere planen, at 
der skal udgives en DVD med mange af disse oplysninger, således at man kan søge navne 
mm. på sin PC 

Forfatteren til denne bog, Jens Riis Jørgensen, har desværre meldt afbud her til morgen, så 
herfra kan vi ikke få noget nyt. 

Anders Kofoed Larsen læste lidt op af brevet fra Riis. 

Så vil jeg slutte med at takke nogle af vores flittige medlemmer, og derfor vil jeg bede Karen In-
ger om at kommer herop. 

  

Karen Inger Madsen. 

Kære Karen Inger! 

Vi vil gerne sige dig tak for de mange år, hvor du har været flittig til at klippe ud af aviserne. 

Det blev til årgangene fra 2003 og til en del af 2011. Nu har du besluttet dig pga. sygdom at 
stoppe med det arbejde, og det er vi naturligvis kede af. Vi håber dog på, at du stadigvæk vil 
besøge os flittigt, ligesom du har gjort hidtil (se bare billederne på væggen). 

Som en LILLE påskønnelse af dit arbejde, vil vi gerne overrække dig denne buket. 

Tak! 

  



Gyda Pihl 

Kære Gyda! 

Du og Karen Inger har jo haft et godt samarbejde med avis udklipningen. Også du har været 
ramt af sygdom, der har betydet en forsinkelse af arbejdet. Nu er du så gået i gang igen, og 
endda med fuld fart. Du har sørget for at få et par nye hjælpere, så nu er I blevet færdige med 
2011 og er i fuld gang med 2012. Også dig vil vi sige tak for dit mangeårige arbejde, og god 
vind fremover! Tak! 

  

Willy Frederiksen 

Kære Willy! 

Du har selvfølgelig også siddet i bestyrelsen - som suppleant i 3 år. Nu er du et af de trofaste 
medlemmer, der kommer og klistre og klipper ind i vores mange mapper. 

Allerstørst glæde giver du os dog med dine tegninger til Bytrommen. Du forstår at ”føre en 
streg” på en tilsyneladende let og ubesværet måde – og du har samtidig blik for emner, der er 
aktuelle og som kan tegnes på en humoristisk måde. 

Det vil vi gerne sige dig tak for! 

  

Jørgen Eriksen 

Kære Jørgen! 

Jeg vil gerne sige tak for de år du har siddet i bestyrelsen. Du har ofte udtryk klare holdninger, 
der har gjort det lettere at udføre bestyrelsesarbejdet. Desværre har du nu været sygemeldt 
igennem længere tid, og flere operationer tager på helbredet, speciel når man må tage stærke 
smertestillende midler. Vi håber på, at du vil få det bedre. Heldigvis vil du stadigvæk hjælpe os 
med hjemmesiden, ligesom dine råd og praktiske hænder ved EDB udstyret gør underværker. 
Tak for din hjælp! 

  

Preben Simonsen 

Kære Preben! 

Tak for dit store arbejde de første mange år. De var ikke altid lige sjove, da der ofte blev blandet 
lidt politik ind. 

Vi er dig taknemmelig for, at I kæmpede så hårdt for at undgå, at alle tagene blev erstattet at 
sort eternit. Det har vi nu glæde af – byen med de røde tage! 

Derfor vil vi gerne udnævne dig til foreningens første æresmedlem og give dig et diplom! 

Tak! 

  

Kell Andersen 

  

Kell du har været særdeles aktiv i denne forening. Allerede i 1982 lod du dig vælge ind i Besty-
relsen, og der er derfor ingen tvivl om, at du har været den person, der har siddet længst i for-
eningens bestyrelse – helt til i år! 



Du har i ”min tid” været aktiv i arbejdet på Hammeren – både i Gâsterenden og i arbejdet på 
skanserne” – som én af de ældste. 

Selvfølgelig var du også en trofast maler – og ikke mindst oprydder – da vi indrettede vores nye 
lokaler, og derfor vil vi genre udnævne dig til foreningens andet æresmedlem og give dig et di-
plom! 

Tillykke og endnu en gang tak! 

  

Jeg vil hermed afslutte min lille tale med at byde alle vores gæster på en lille forfriskning. 

Det kan hentes ude ved køkkenet – så længe lager haves! 

Endnu en gang velkommen. 


