
FORMANDENS BERETNING 2018. 

Foreningens navn er Tejn Borgerforening.

En borgerforening er en mærkelig størrelse. Når man ser på ordet er det borgernes 
forening, ja, men hvad skal borgerne i den forening? 

Når man hører aflysninger i radioen i forbindelse med snestorme, findes der utroligt mange
forskellige slags foreninger på Bornholm. De fleste har et bestemt formål, som idræt, 
kortspil, interessegrupper og klubber for unge, forældre eller pensionister.

En borgerforening skal varetage borgernes interesser, men hvad er de? Der kan være 
meget stor forskel på, hvad den enkelte borger har brug for eller ønsker.

Vi er en forening bygget på frivillighed. Vi kan have en masse visioner med vores by, og vi 
får mange ønsker, der går på nye tiltag for byen, men vi skal også have kræfterne til det. 
Samtidig skal vi også holde liv i de tiltag, som vi har succes med.   

En eller anden form for succes må vi vel have, for hvor finder man en forening, som 
halvdelen af byens husstande er medlem af. I 2017 har 241 husstande betalt kontingent, 
og det endda frivilligt ! 

Når man har et CVR nummer bliver man ringet op af forskellige firmaer, der vil tilbyde en 
ydelse til dette firma. Jeg blev ringet op af et inkasso-firma, som ville inddrive gæld for os, 
men kunne fortælle, at vores indbetalinger udelukkende beroede på frivillighed. Hvis man i
et år ikke betalte, blev man bare slettet af medlemslisten. Det blev sælgeren i røret meget 
overrasket over, kunne lade sig gøre. 

I Tejn Borgerforening har vi mange arrangementer, som altid er godt besøgt. Det er vi 
meget taknemmelige og ydmyge overfor, og herfra skal lyde en stor tak for jeres 
opbakning.

Uden jer var der ingen forening.

Hvis man brænder for et eller andet nyt tiltag i byen, er man altid yderst velkommen til at 
kontakte borgerforeningen. Så vil vi i samarbejde finde ud af, om det kan lade sig gøre. Vi 
kan støtte med lokaler og promovering, men man skal ikke forvente at vi overtager jeres 
ideer. 

Det kunne være, der skulle nedsættes nogle forskellige arbejdsgrupper, som kunne 
specialisere sig i lokalområdet, og aflaste bestyrelsen lidt. Det vil jeg lægge ud til 
generalforsamlingen, at beslutte.

Jeg vil fortælle kort om nogle af de ting, Tejn Borgerforening har engageret sig i, i det 
forgange år.

I 2016 deltog vi i 3 workshops om Landskabsstrategi for Nordbornholm, hvor Bornholms 
Regionskommune i samarbejde med Københavns Universitet skulle sætte fokus på de 
naturperler, vi har på Nordbornholm og deres anvendelse. Mange foreninger og 
interessenter kom med input og i februar 2018 udmundede projektet i en strategi-



beskrivelse, hvor vi skal være mere opmærksomme på, at formidle, skabe bevidsthed og 
styrke samspil omkring de attraktive områder, der findes i vores nærmiljø. Det har været 
spændende at være med til, og har givet mig et mere nuanceret blik på mulighederne for 
oplevelser i naturen.

Gang i Kulturen på Nordbornholm, også kaldet GIK, har indkaldt til to møder sidste år. Det 
første var et orienteringsmøde om foreningens formål. Nemlig at styrke udviklingen på 
Nordbornholm ved at have en pulje penge til kulturelle tiltag, så Nordbornholm bliver et 
mere attraktivt sted at bosætte sig, og det andet møde var med en repræsentant fra 
Tuborgfonden, som satte fokus på, hvordan man ansøger om flere penge til 
arrangementer.

Erhverv 3770 er en anden nystartet forening, som vil styrke sammenholdet hos erhverv 
med postnummer 3770. Første møde fortalte om foreningens formål og ønsker. Andet 
møde havde juleudsmykning og juletræstænding i Allinge på dagsordenen!?

Vi kom med ønske om en fælles kalender, hvor vi kunne koordinere vores arrangementer. 
Efterfølgende er vi blevet kontaktet af kontaktpersoner fra Allinge, som også vil lave Sct. 
Hans for Børnehusets børn på samme tid, som vi har det. 

Bornholms Regionskommune har udsendt et forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018 – 2025 
til høring. Der stod ikke noget om Tejn, så vi indsendte et høringssvar, hvor vi gjorde 
opmærksom på, at vi stadig mangler farthæmmende foranstaltninger og cykelstier i Tejn. 

Vi deltager i brugermøder med Tejn Havn, som i sommeren 2017 har oplevet 36 % flere 
gæstende sejlere med overnatning, end året før, trods den dårlige sommer. Der er adgang 
til wifi på hele havnen.

Det kommunale system arbejder meget langsomt, når det drejer sig om bygningerne på 
havnen. De penge, man får ind fra salg af Cateringen skal bruges til renovering af facader 
og kajer, og vores projekt ved Tejn Lagune med shelter, flydebro og bålplads ligger også et
eller andet sted og flyder. Pengene er bevilliget i 2017, så jeg håber ikke, de er omdirigeret
til andet. Kommunen har prøvet at lægge en belægning af sten og beton på et stykke af 
den nye sti, for at se om det kan holde.

Tejn Sejlklub og Trollingklubben har noget samarbejde i gang omkring nogle aktiviteter på 
havnen. Her er Borgerforeningen med på sidelinjen.

Ligeledes vil Dagli’Brugsen i Tejn, Børnehuset  og Borgerforeningen indgå et samarbejde 
omkring noget med mad, børn og familier.  Vi sætter stor pris på Tejns bedste brøgs, som 
virkelig engagerer sig i lokalsamfundet – senest i samarbejde med Specialskolen 
Kildebakken.

Børnehuset deltager også gerne i vores arrangementer som Sct. Hans og 
Juletræstænding, hvor de stiller talstærkt op med alle deres dejlige børn og voksne.

Tejn Borgerforening og Idrætsforeningen har et tæt samarbejde omkring Trolling Master 
Bornholm, som er en uge, hvor Tejn virkelig bliver sat på Danmarkskortet.Trolling Master 
er en af Verdens største fiskekonkurrencer, der hurtigt har fået udsolgt de 370 pladser, der 
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er udbudt.  Nogle hektiske, men dejlige dage på havnen, som hele byen støtter op 
omkring. I år kan det godt ærgre mig, at Tejn Bageri og Cafe, Skipperkroen og 
Pølsevognen Gran Sasso ikke kan byde ind med noget. Det er kedeligt, at vi skal henvise 
vores besøgende fiskere og gæster til at gå til Hotel Abildgaard, som det nærmeste sted, 
hvis de vil sidde og hygge sig en aften. Boderne på havnen og Brugsen knokler med gode 
tilbud, men vi mangler alligevel alternativer!

Da Tejn IF sidste år løsrev sig fra ASG var det vigtigt for lokalsamfundet at støtte op 
omkring deres valg, hvis foreningen ikke helt skulle blive tromlet ned. Men Tejn IF har i den
grad rejst sig, og satset på mange nye tiltag, som de har haft dundrende succes med. De 
har modtager flere priser for deres initiativer, og fået fondspenge til nyudvikling. Det skal 
de have et stort tillykke med. Tejn IF ledes udelukkende af frivillige kræfter, og de lægger 
et kæmpe arbejde i foreningen. Vi ønsker dem held og lykke med opførelsen af 
Mulighedernes Hus, og glæder os til at kunne benytte huset til spændende arrangementer 
engang i fremtiden. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver et stort aktiv for Tejn.

Hvad sker der ellers i Tejn?

Fjernvarmen har arbejdet sig gennem byen, og det har ikke altid været nemt at finde en 
vej, der var fremkommelig. Nu kan vi snart se en ende på det, og så må vi håbe, der kan 
findes lidt penge til ny belægning på Strandvejen, da den absolut ikke har det godt efter 
alle de opgravninger. Tina Dam, der er afdelingsleder for fjernvarmens målergruppe 
oplyser, at de er klar til konvertering i hele Tejn, og lige efter påske udføres oprydning og 
reetablering. Hun regner med, at de er helt væk til uge 18, hvor der er Trollingtræf. Senere 
på året lægges nyt slidlag

Hussalget går strygende, og der er ikke mange boliger til salg i Tejn. Efter overtagelse 
bliver husene sat i stand, og Tejn fremstår pæn og indbydende for turister, der kører forbi.

Mindre godt går det for Tejns største arbejdsplads i det gamle rådhus. Bornholms 
regionskommune vil have deres medarbejdere samlet i Rønne, så derfor flytter de nogle af
dem ud på Snorrebakken??? – over en kilometer fra de andre kommunale matrikler i 
Rønne. Jeg forstår ikke, hvordan man på den ene side vil bevare de små samfund, og 
oven i købet kritiserer Folketinget for ikke at flytte flere statslige arbejdspladser til 
yderkommunerne, når man på den anden side selv ønsker centralisering. 

Så lidt om de faste arrangementer og tiltag, Tejn Borgerforening har engageret sig i:

Vi sørger en gang om året for, at Tejnepynten fremstår pæn og ryddelig for de mange 
turister og sejlere, der benytter pladsen. Der er heldigvis mange, som møder frem med 
river og trillebør for at hjælpe.

Vi afholder Sct. Hans fest med norsk musikkorps, sang og tale. I 2017 havde vi to 
kongelige operasangere til at synge for og Jesper Stange holdt en meget fin båltale. 
Fornemt. I samarbejde med børnehuset er der leg med børn og børnebål, og rigtig mange 
var mødt frem fra både Tejn og Allinge. Der kom desværre en gevaldig regnbyge lige som 
vi skulle til at spise vores grillmad. Øv.
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Vi passer vores Medborgerhus, hvor en stab af engagerede frivillige afholder 
Fællesspisninger, Datastue, Lokalhistorisk Arkiv og Bibliotek. De stiller op til diverse 
arrangementer med kaffe og kage, rydder sne og hjælper bl.a. til ved en kunstudstilling 
med lokale kunstnere i sommerferien, der tiltrækker mange turister.

Vi afholder juletræstænding og juletræsfest, som begge i 2017 var fantastisk godt besøgt.

Vi passer Tejn Lagune med reparationer, brændeopfyldning og udlejning af Vildmarksbad 
og Sauna. Det har lykkedes os at finde flere fyrmestre, og arbejder i øjeblikket på at finde  
et bookingsystem, der kan gøre det smidigere at bruge.

Som I kan høre, er der altid noget at gøre for en Borgerforening. Måske var det en god ide 
med de arbejdsgrupper, så man kunne dele nogle af tingene ud på flere hænder. Vi er 
ellers dybt taknemmelige for al den hjælp vi får, og siger tusind tak for den store velvilje, I 
altid viser os. 

Jubilæum

Den 19. april 1993 blev Tejn Borgerforening stiftet. Det skete efter flere forskellige små 
tilløb og efter, at en arbejdsgruppe, nedsat på et borgermøde, havde forberedt vedtægter 
og personforslag til bestyrelse. Man ville profilere Tejn i folks bevidsthed og indhente ideer 
fra borgere i Tejn. Jeg blev i 1993 valgt som suppleant.

Det er nu 25 år siden, og det skal fejres!

Vi indbyder derfor alle til reception i Tejn Medborgerhus fredag, d. 20. april kl. 15.00, hvor 
vi håber medlemmer, tidligere medlemmer, kommende medlemmer og alle som ellers 
kunne have interesse, vil møde frem. Vi håber, det bliver en festlig eftermiddag.

Dagen efter, d. 21. april vil der så være fest i salen på Specialskolen Kildebakken. Vi har 
aldrig prøvet det før, men håber, I vil bakke op om arrangementet. Det er så sjældent, vi 
får danset til et godt orkester, så vi glæder os til at byde op til dans ved vores lokale 
orkester, Tejn Sandkaas Allstars. Vi serverer en 3 retters menu, har arrangeret noget 
underholdning og så er resten op til jer. Mad, kaffe, underholdning og musik koster 175,00 
kr. pr. person, og billetter kan købes i Dagli’Brugsen Tejn og Superbrugsen i Allinge. 

Der er 140 pladser, så det er om at komme ud af starthullerne.

Vi glæder os til nogle festlige dage.

Afslutningsvis vil jeg sende en stor tak til alle jer, der støtter op om vores forening og 
trofast møder frem. Uden jer var der ingen forening.

Mange tak til min bestyrelse, der altid er klar, når der kommer nye ideer på bordet, og tak 
til presse og kommune for velvillighed. 
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