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Trollingfest på havnen
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Formanden har ordet:
Den 19. april er det 25 år siden, der var stiftende Generalforsamling
til Tejn Borgerforening. Det skal fejres! I den anledning afholder vi en
reception i Tejn Medborgerhus fredag, d. 20. april og så skal der være
fest med god mad og musik i Kildebakkens festsal, lørdag, d. 21. april.
Jeg håber, I støtter op om vores Jubilæum og måske også melder jer til en
af de arbejdsopgaver, der bliver i den forbindelse. Vi glæder os meget.
På Borgerforeningens Generalforsamling den 22. marts vil bestyrelsen
komme med et ændringsforslag til vedtægterne. I kan se forslaget her i
bladet. Da vedtægterne ikke er blevet ændret siden 2002, er der dels nogle
tilføjelser, og dels nogle ændringer, der kan præcisere bestyrelsens
beslutninger fremover og gøre arbejdet nemmere. Vi er alle frivillige, og
da der i forvejen bruges mange timer på bestyrelsesarbejdet og diverse
arrangementer, har vi brug for et fast råderum.
Trollingtræf 2018 fra 2. til 5. maj bliver stort! Tilmeldingerne strømmede
ind, så man måtte udvide deltagerantallet fra 250 til 270 både. Havnen
bliver fuld af glade fiskere, som gerne skal have en god oplevelse.
Fiskerne er glade for at møde lokalbefolkningen og vil gerne snakke. En
del af de tilbagemeldinger vi får, går på de flinke og venlige mennesker,
der er i Tejn. Har du et par timer, du vil tilbringe i en bod eller hjælpe til
medteltopsætning og nedtagning, hører vi gerne fra dig. Måske vil du
hellere bage en kage. Der bliver brug for alle.
Se kontakt-telefonnumre her i bladet.
Fjernvarme i Tejn. Der graves på livet løs. Nu er det ved at være sidste
etape, der skal afsluttes, så vi kan få vores by tilbage for os selv. Vi må
håbe, der bliver lagt ny asfalt på hovedvejen, så der ikke skal være alle de
pump gennem byen.
Det er blevet tid til kontingentindbetaling til Borgerforeningen. Mange
har allerede betalt de 100 kr. pr. husstand, det koster for et år, men vi håber
på at få hele byen med. Vi er den by på Bornholm, der har det største
medlemstal i forhold til indbyggertal, så det vil vi gerne fortsætte med.
I får ikke noget personligt girokort, men læs nærmere om, hvordan I
betaler her i bladet.
Jeg vil slutte med at opfordre alle medlemmer til at møde op til
Generalforsamlingen 22. marts.
Brita Hansen
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Fællesspisning
foregår i Tejn Medborgerhus kl. 18.00
Datoer i foråret:
Pris:
Tilmelding:

torsdag, d. 1. marts og torsdag, d. 5. april.
60 kr. for mad, kaffe, og småkager eller dessert.
Drikkevarer medbringes.
fra 14 dage før til Lise 30209413
Eller mail: lktejn@gmail.com

Tejn Datastue
Hver torsdag kl. 14.00 til 16.00 i Medborgerhuset.
Der er 4 vejledere til at hjælpe og i dit tempo. Atmosfæren er hyggelig og
afslappet og man behøver ikke at være medlem af Borgerforeningen for at
deltage.

Kom og vær med - få mere styr på IT-verdens mysterier.
Du behøver ikke at have egen computer, vi har udstyr til rådighed.
Mange hilsner og på gensyn Vejlederne.

Søndagsmatine’ i foråret.
Alle er velkomne. Der er gratis entre og der serveres kaffe og
kage.

Tejn Medborgerhus kl. 14.00.
Søndag, d. 25. februar har Tejn Lokalhistoriske Arkiv inviteret Jesper
Wang Hansen, som vil fortælle og vise billeder om Tejn før og nu.
Søndag, d. 18. marts kommer Erik Grønvang Nielsen. Han viser film og
fortæller om 1866.

Biblioteket i Tejn Medborgerhus.
Biblioteket har åbent hver tirsdag fra kl. 9-12. Indgang bag
huset. Alle er velkomne. Ellers tager man bare nogle bøger
med hjem, når man alligevel besøger huset.
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Trollingtræf,
2. maj - 5. maj 2018
Hvis du har lyst til at hjælpe et par timer, kan du henvende dig til flg.:
Telt og boder, opsætning og nedtagning BENT 29663066
Morgenmad
RANDI 56482527
Pølser
MIMI 20221857
Burgere og pommes frites
BRITA 61281670
Barvagt, aften
MARIANNE 21126604
Aftensmad-udlevering
BRITA 61281670
Alt andet og spørgsmål
MIMI
20221857
BRITA 61281670
Der er brug for mange hænder, så hvis du har et par timer til fællesskabet,
er vi meget taknemmelige.
Vi kvitterer med en lille fest for vores hjælpere d. 24. maj.
Spisning på havnen.
Der er mulighed for at invitere familien på aftensmad hver dag fra
onsdag til og med lørdag.
MENU:
Onsdag: Pestomarineret kalkunbryst m. bacon, flødestuvede kartofler, salat
Torsdag: Flæskesteg, kartofler, brun sovs, rødkål, asier og salatbar
Fredag: Kalvesteg som vildt, vildtsovs, ovnkartofler og salatbar
Dessert
Lørdag: Mørbradbøffer med løg, champignon, brun sovs, kartofler og salat

PRIS: Hovedret: 90 kr. pr. person
Dessert: 30 kr ( fredag)
Madbilletter kan købes på pladsen dagen før, eller samme morgen.
Der er også mulighed for burger, sandwich, toast eller en pølse
program.
Onsdag kl. 9 – 11 Brunch på havnen
kl. 12.00 og 12.10 Start på Trolling Master Bornholm
alle dage: 17.30 – 19.00 indvejning af fisk
19.30 Dagspræmie
Lørdag: Kl. 14.00 Kræmmermarked. Kom og køb og sælg.
Lørdag: Kl. 15.00 Bornholms længste kaffebord
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Tejnestiften på mail.?

I disse computer- og miljø-tider, kan

man modtage Tejnestiftens 4 årlige udgivelser direkte i sin mail-box.
Send en mail til formand@tejnborgerforening.dk om dette, og bladet
bliver sendt, så snart, det er færdig-redigeret.

Årets julehus i Tejn 2017.
I Julen 2017 valgte udvalget huset på
Smedeløkken 3.
Derudover oprettede vi en specialpris i 2017 til
Årets Juleeventyrhus, som gik til vores nye frisør i Klippestalden.
De modtog en lille erkendtlighed fra Borgerforeningen.
Tillykke og godt gået!

Tejn Medborgerhus.
Hvis du ønsker at leje huset til et arrangement er priserne følgende:
Til kaffe og møder, ca. 3 timer
300 kr.
Til fester
750 kr.
Rengøring
350 kr.
Henvendelse om leje til Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123, tlf.:
29721933
Eller mail: udlejer@tejnborgerforening.dk

SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP.
Vanen tro samles der ind i Olsker/Tejn-sogn, når den store årlige landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp finder sted søndag d. 11. marts.
Hvis nogen kan afse tid denne søndag formiddag til at hjælpe her i vores
sogn med at samle penge ind til dette formål kan man møde op til
gudstjenesten i Tejn Kirke kl. 9.00 eller komme kl. 10.00.
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Generalforsamling i Tejn Borgerforening
Torsdag, d. 22. marts i Tejn Medborgerhus.
Kl. 18.00 Fællesspisning. Pris 60 kr. pr. person
for mad og drikkelse. Tilmelding er bindende.
Kl. 19.30 Generalforsamling for medlemmer af Tejn Borgerforening –
husk at betale inden, og medbring kvittering.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være
formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før
Efter generalforsamlingen vil der være nogle konkurrencer,
så vi kan få grinet lidt.
Tilmelding til spisning er nødvendig. Man kan maile eller ringe til Brita
Hansen, tlf. 61 28 16 70 formand@tejnborgerforening.dk eller til Lise
Kristiansen, tlf. 30209413, senest 15. marts.

På de næste to sider kan I se dels se vores vedtægter, og det
ændringsforslag bestyrelsen kommer med.
Det vi ønsker ændret, er skrevet ind med rødt.
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Vedtægter for Tejn Borgerforening og Tejn Medborgerhus
§ 1 Foreningens navn er Tejn Borgerforening. Foreningens hjemsted er Tejn. Foreningen tegnes i
fællesskab af formand og kasserer.
§ 2 Foreningens formål er at varetage lokalområdets interesser, herunder borgerne, erhvervslivet og
turismen. Foreningen er uafhængig af partipolitik og opstiller ikke ved kommunale valg.
§ 3 Som medlemmer kan optages alle der er interesserede i foreningens arbejde. Indmeldelse sker
ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.
§ 4 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og gælder for hele husstanden.
§ 5 Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de beslutninger
som træffes af generalforsamlingen.
§ 6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig, uanset de
fremmødte medlemmers antal.
Alle generalforsamlinger skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i et Bornholmsk dagblad.
Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Ved enhver ordinær generalforsamling behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
§ 7 Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de forslag, der er optaget på dagsordenen med
undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og foreningens eventuelle ophør. Hvis et medlem
forlanger det, skal stemmeafgivning foregå skriftligt. Hver husstand har en stemme.
§ 8 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling når den finder det nødvendigt, og
senest 30 dage efter at mindst 15 af foreningens medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom.
Begæringen skal være vedlagt en dagsorden.
§ 9 Forslag til ændring af vedtægterne skal godkendes af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen
fremmødte medlemmer.
Der udarbejdes referat af generalforsamlingsmødet. Referatet offentliggøres på foreningens
hjemmeside senest 3 uger efter mødet.
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§ 10 Senest 14 dage efter ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen skal føre protokol.
Bestyrelsen består af min. 5 – max. 7 medlemmer, der på skift vælges for 2 år ad gangen. Revisorer
afgår efter tur hvert andet år. Suppleanter vælges hvert år.
§ 11 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren står for alle ind- og udbetalinger og er
ansvarlig for foreningens kassebeholdning. Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen
forelægge det reviderede regnskab til godkendelse i bestyrelsen.
Revisorerne har til en hver tid adgang til at kontrollere foreningens bøger, regnskabsbilag og
formue.
Salg og pantsætning af foreningens værdier kan kun ske med generalforsamlingens godkendelse. En
enig bestyrelse har dog bemyndigelse til at optage et banklån på max. sidste års
kontingentindbetaling.
Bestyrelsen er bemyndiget til selvstændigt at disponere ekstraordinære omkostninger/donationer op
til 25.000 kroner. Ved større beløb end på 25.000 kroner skal en generalforsamling godkende
dispositionen.
§ 12 Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, dog
minimum hver 3. måned.
Borgermøder afholdes efter behov og kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen.
§ 13 Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når det vedtages af mindst 2/3 af de på
generalforsamlingen fremmødte medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår aktiverne til almen nyttige formål i andre aktive
foreninger i Tejn.
Beslutning om aktivernes anvendelse træffes af generalforsamlingen.

Ændringer til vedtægter for Tejn Borgerforening og Tejn
Medborgerhus
Ad § 9 tilføjes:
Der udarbejdes referat af generalforsamlingsmødet. Referatet offentliggøres på foreningens
hjemmeside senest 3 uger efter mødet.
Ad § 11 tilføjes:
Bestyrelsen er bemyndiget til selvstændigt at disponere ekstraordinære omkostninger/donationer op
til 25.000 kroner. Ved større beløb end på 25.000 kroner skal en generalforsamling godkende
dispositionen.
Ad § 12 ændres 3. linje til:
Borgermøder afholdes efter behov og kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen.
Nuværende vedtægtstekst: Borgermøder afholdes efter behov og kan indkaldes af bestyrelsen.
Ad § 13:
I sidste linje fjernes ”Olsker”.
Der tilføjes en sætning: Beslutning om aktivernes anvendelse træffes af generalforsamlingen
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MEDLEMSKAB og KONTINGENTBETALING
TIL TEJN BORGERFORENING.

Så er det tid til at betale kontingent for 2018.
Kontingentet er på 100 kr. pr. husstand.
Der kommer ikke noget girokort med navn på!
Der er forskellige valgmuligheder, for at komme til at betale.
1. Man kan overføre penge til vores konto på netbank eller posthus. Det
er på følgende konto: reg.nr. 1551 konto nr. 6 112 218.
Husk at opgive navn og adresse.
2. Mobile-pay. Overfør til nummer 61241 – og ja, det er rigtigt, at der
kun er 5 tal. Vi har fået et foreningsnummer.Husk navn og adresse.
3. Man kan betale kontant til kassereren Bente Friis eller formand Brita
Hansen. Adresser bag på bladet.
Kvittering skal medbringes på Generalforsamlingen, hvor man dog også
har en mulighed for at betale inden selve Generalforsamlingen.
Kontingentpengene bliver bl. a. brugt til de forskellige arrangementer,
Borgerforeningen står for. Juleudsmykning af byen / juletræstænding,
Juletræsfest, Sct. Hans fest og Stensamling.
Der ud over bruger vi blandt andet penge på vores Medborgerhus, vores
nye havnebad og hundelufterposer.
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Tejn- Olsker Pensionistforening
Møderne foregår i Tejn Medborgerhus kl. 13.30, hvis ikke andet er nævnt.
Onsdag, d. 21. februar kl. 13.30
Onsdag, d. 7. marts
Onsdag, d. 18. april
Onsdag, d. 16. maj kl. 13.00

Generalforsamling
Kødbanko
Forårstur
Buffet

Henvendelser kan ske til formanden Stella Nielsen på tlf. 2118 1842.

DAGLI’BRUGSEN, TEJN:
Tøndeslagning, mandag, d. 12. februar kl. 12.30 udenfor
forretningen. Tre aldersklasser: små børn, større børn og voksne.
Præmier for bedst udklædte. Fastelavnsboller og kakao.
Whisky-smagning, tirsdag, d. 6. marts kl. 18.30. Billetter a 150 kr.
købes i brugsen fra d. 2. februar.
Onsdag, d. 28. marts Smagsprøver og påskehygge
Tirsdag, d. 17. april. Årsmøde
Tirsdag, d. 1. maj Smagsprøver på Svaneke øl
Fredag, .d. 4. maj Smagsprøver og trollinghygge 16.00 – 18.00.

Olsker Menighedsråd
11. februar kl. 10.30
29. marts kl. 17.00
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Fastelavnsgudstjeneste i Tejn Kirke
Frokost i Medborgerhuset efterfølgende
Skærtorsdag i Tejn Kirke. Derefter
Påskemiddag i Medborgerhuset

Hjemmeside
Se alle vores aktiviteter på vores nye hjemmeside www.tejnf.dk

GENERALFORSAMLING I TEJN
IDRÆTSFORENING.
Søndag den 25. februar kl. 13.30 i klubhuset.
Mød frem og hør, hvad der rører sig i Tejn, og gør din mening gældende.
Vel mødt

ESPORT NYT ESPORT NYT
Tejn Esport er blevet en kæmpesucces hvilket vi er utrolig glade
for, men det kniber med at få computere nok til alle.
Vi er derfor nødsaget til at opdele træningsaftenerne i to grupper:
9-12 år træner fortsat hver mandag fra kl. 17.30 - 20.30.
13 år og opefter træner fremover hver torsdag fra kl. 17.30 - 20.30.
(bortset fra torsdag den 8. februar) til og med udgangen af marts måned.
Torsdag bliver til tirsdag:
Fra tirsdag den 3. april, rykker vi træningen til tirsdag, sådan at vi derefter
træner hver mandag (9-12 år) og tirsdag (13 år +).
Vi håber at vi på denne måde kan fastholde alle vores gamere, sådan at alle kan
spille og træne mest muligt.
Har du spørgsmål, så skriv til os på: esport@tejnif.dk
Vi afholder fortsat EVENT fredage og lørdage i starten af måneden. Se mere
på tejnif.dk eller Facebook.
Husk ny kontingentperiode fra januar 2018 - meld dig ind via
hjemmesiden: tejnif.dk

Ordinær generalforsamling i Tejn Vandværk.
Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Ønsker du/I at deltage i
efterfølgende let traktement tilmelding på 20490908
eller mail: tv79steen@gmail.com senest 18.2.18
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Tejn Borgerforening
25 års jubilæum
Fredag, d. 20. april
Reception fra kl. 15 – 17.
i Tejn Medborgerhus
Kom og vær med til at fejre vores forening. Der vil være lidt
godt til ganen og maven.

Lørdag den 21. april kl. 18 - ?
Forårsfest i Kildebakkens Festsal
3 retters menu, underholdning, musik og
dans til Tejn-Sandkås Allstars
Pris: Kr. 175.Billetter kan købes i Dagli’Brugsen Tejn og Superbrugsen Allinge.

www.tejnborgerforening.dk
Tejn Borgerforenings hjemmeside er til for at blive brugt. Jeg har indtryk af, at
mange ser på siden for at finde ud af, hvad der sker i byen.
MEN det kræver, at der er nogle, der skriver ind på siden, hvis man har et
arrangement eller lignende.
Send tekster og billeder til webmaster@tejnborgerforening.dk
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Der kom et brev:
Haves:
En frisk og til tider fræk dreng på 4, snart 5.
Mangler:
Reservebedste som elsker at være sammen med børn.
Otto er en sød dreng som elsker at hjælpe, han er især glad for at være udenfor.
Han kan dog også hygge med slik og kager foran fjernsynet, især når vejret er dårligt.
Da vi begge har mistet vores forældre, har vi ikke nogen bedsteforældre, som kan
vise Otto nogle andre ting her i verdenen, så vores håb er, at der måske sidder
nogen bedsteforældre og tænker ham Otto lyder som en dreng jeg godt vil lære at
kende.
Hvis I ønsker at høre mere så kan jeg kontaktes på mobil 21 76 78 95 eller mail
nholming@hotmail.com
Hilsen Nadja & Simon

Velkomst til nye borgere i Tejn.
Tejn Borgerforenings Velkomstkommite er meget flittige med at
byde nye borgere velkomne til lokalområdet. Vi prøver at holde os
orienterede om hussalg og flytninger, men I må meget gerne
meddele, hvis der kommer nye beboere i nabohuset, eller i
området.
Hvis I oplever, at det pludselig er liv i et ellers tomt hus må I gerne
henvende jer til formanden eller Anne-Marie Sonne-Pedersen tlf.
56481960, mail: anne_sp@hotmail.com

Tejn Lokalhistoriske Arkiv.
Hver tirsdag formiddag kl. 9.00 til 11.00 (benyt bagindgangen) og den
første onsdag i måneden kl. 19.00 til 21.00 er der åbent i arkivet.
Her kan man komme med gamle billeder, kigge i samlingerne eller
fortælle de gamle historier.
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OPSLAGSTAVLEN
FEBRUAR
12. Tøndeslagning ved Dagli’Brugsen
21. Pensionistforeningens Generalforsamling
21. Generalforsamling Tejn Vandværk
25. Tejn Idrætsforenings Generalforsamling
25. Tejn lokalhistorisk arkiv: Jesper Vang Hansen
MARTS
1. Fællesspisning
11. Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
18. Søndagsmatine’: Erik Grønvang Nielsen
22. Tejn Borgerforenings Generalforsamling
29. Skærtorsdag, gudstjeneste i Tejn og påskemåltid
APRIL
6. Fællesspisning
17. Dagli’Brugsens årsmøde

2. – 5. maj TROLLINGTRÆF PÅ HAVNEN
Lokalhistorisk Arkiv:
Michael Thunberg, 56481416, michael@thunberg.dk
Hjemmeside:
Peter Herstoft, peter@herstoft.dk eller web-master
Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31
Udlejer: Kirsten Gehrke, 29721933, udlejer@tejnborgerforening.dk
Rengøring: Marita Christensen, 56480839, marita-joy@hotmail.com
Velkomstkommite’:
Anne Marie Sonne-Pedersen, 56481960, anne_sp@hotmail.com

Tejn Borgerforenings Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Best. medlem

Sekretær
Suppleanter
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Brita Hansen, Lærkeløkken 6
61281670 formand@tejnborgerforening.dk
Finn Pedersen, Pærebakken 32
56480258 finnerikpedersen@godmail.dk
Bente Friis, Tejnvej 79
56480809 bentefriis28@gmail.com
Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C
30209413 lktejn@gmail.com
Birthe Madsen, Ndr. Strandvej 39
56480544 olskerpilegaard@privat.dk
Kirsten Gehrcke, Ndr. Strandvej 123
29721933 udlejer@tejnborgerforening.dk
Anne Hegner, Pæregårdsvej 3
47937374 anneb.hegner@gmail.com
Vera Arvidsen, Smedeløkken 16, og Per Kjærholt, Skovløkken 23

