Bornholmerforeningen for Hillerød og Omegn.
Formandens beretning.
For året 2020, Generalforsamling, 4. september 2021.

Året 2020 blev et markant anderledes år end vi havde forventet og planlagt. Det skyldes jo corona
sygdommen, og vores forening blev ramt ligesom hele samfundet, ja hele verden. Selvom vi måtte aflyse
de fleste arrangementer har langt de fleste medlemmer dog holdt fast og er forblevet medlemmer i
2021.
Det startede ellers så fint. I januar havde vi besøg af naturvejleder Jens Kofoed og i februar kom den
fremragende fortæller Henning Bender og fortalte om udvandring fra Bornholm. Det var to velbesøgte
arrangementer.
Derefter måtte vi aflyse bl.a. vores generalforsamling i marts. Der var ingen muligheder for at samles.
I løbet af sommeren syntes det at situationen blev normal, så vi kunne gennemføre en forsinket
generalforsamling i august og et spændende besøg i Royal Stage. 1000 tak til Carsten Larsen for dette
arrangement.
Vi nåede også at få fyrmesteren Niels-Jørn Jensen fra Hammer-fyret til at fortælle om sig selv og livet på
fyret.
Så kom epidemien tilbage og alt har siden været aflyst. Indtil nu.
Bestyrelsen nåede altså at gennemføre 5 arrangementer i løbet af 2020, hvilket jo er noget færre end et
normalt år.
Vi ser frem til en normal hverdag fremover, og et 2022 hvor vi skal fejre vores 80-års jubilæum.
Vi har kunnet afholde kun 3 bestyrelsesmøder i 2020.
Desværre må vi sige farvel til vores suppleant Bente Thorup. Vi takker for hendes indsats det seneste år.
Vi håber vi kan få en ny valgt i eftermiddag.
Vi samler fortsat på email-adresser og har ca. 150. Det er en meget stor fordel for bestyrelsen og alle
medlemmer at vi kan benytte denne form for formidling.
Den første tak skal gå til Bodil, som er en uvurderlig hjælp i køkkenet ved alle vores arrangementer.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til – igen - at sende en hilsen til Erik Jensen. Han producerer et meget
fint blad Klippeøen, og vi har et meget fint samarbejde med ham.
Herfra også tak til Stig Sommer for at komme og underholder os alle i eftermiddag.
Til slut, en stor tak til Grønnegadecentret, hvor vi er så heldige at kunne afholde vores arrangementer i
disse flotte lokaler.
PBV Jørgen Dam.

