Bornholmerforeningen for Hillerød og Omegn.
Formandens beretning.
For året 2021, Generalforsamling, 27. marts, 2022.

Året 2021 blev igen et år præget af corona. Vi måtte aflyse alle aktiviteter i første halvår, og
generalforsamlingen blev afholdt så sent som i september. Derfor omhandler beretningen reelt kun 4
måneders aktiviteter. Det lykkedes os at få gang i ’butikken’ i efteråret uden aflysninger, men ved hvert
eneste arrangement måtte vi vurdere om det kunne gennemføres eller aflyses.
Vi havde programmet klar for foråret, men alt blev aflyst. Heldigvis har vi efterfølgende kunne
gennemføre det hele senere så vi har ikke ’tabt’ nogle gode foredrag.
Bestyrelsen nåede altså at gennemføre 4 arrangementer i løbet af 2021.
Senere i september fik vi set filmen om 1866-selskabet og i oktober havde vi et særdeles interessant og
velbesøgt arrangement med Lars Kjærulf Møller der fortalte om sin tid i bornholmske kunstkredse og
kunstmuseet i Rø.
I november afholdt vi den nu traditionelle Bornholmerfrokost som også var velbesøgt. Endelig var vi igen
på plads på markedet ’Bornholm kommer til Hillerød’. Der har vi mulighed for at hilse på en masse
medlemmer og også få overbevist enkelte nye medlemmer. Vi har investeret i en såkaldt ’roll-up’ der
kort fortæller om vores forening og den bruger vi ved denne lejlighed.
Vi har kunnet afholde 3 bestyrelsesmøder i 2021 og der måtte vi også bruge lidt tid på at planlægge
vores jubilæumsfest som blev gennemført for tre uger siden.
Vi opfordrer under punktet ’valg’ til at en af jer har lyst til at deltage som suppleant. Der er en ledig
plads.
Bestyrelsen fortsætter med at opdatere medlemmerne dels via Klippeøen, dels via vores hjemmeside og
endelig med direkte mail til alle. Det fungerer efter vores opfattelse ganske fint.
Først og fremmest vil jeg takke de øvrige medlemmer i bestyrelsen for det gode arbejde – og
samarbejdet.
Tak skal også gå til Bodil, som er en uvurderlig hjælp i køkkenet ved alle vores arrangementer.
Også igen en hilsen til Erik Jensen. Han producerer et meget fint blad Klippeøen, og vi har et meget fint
samarbejde med ham.
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.

