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Beretning for året 2019 

 

Indledningsvis kan vi ikke komme udenom Corona, som jo har gjort, at vores 
generalforsamling, i lighed med mange andre virksomheder og foreninger, måtte 
udsættes – helt som Erhvervsministeriet via lov har givet dispensation til uanset, 
hvad ens vedtægter siger. 

Men nu er vi her. 

Året 2019 har budt på flere arrangementer. 

 

Medlemsjulefrokosten i 2019 var igen en succes. Den blev holdt i Folkets Hus i 
Snogebæk, og igen havde festudvalget arrangeret buskørsel frem og tilbage.  

 

Fastelavnstøndeslagning var der pæn deltagelse af børn, hvor festudvalget sørgede 
for grillpølser og lidt varmt at drikke. 

 

Sankt Hans hyggede medlemmer sig med medbragt mad, som kunne tilberedes på 
vores 2 foreningsgasgrill. Til børnene havde vi igen Piñata slagning, og fra bålet fløj 
en heks til Bloksbjerg. 

 

Sommerfesten var endnu engang et godt arrangement med stor opbakning af børn 
og voksne. Det blev hygget og spillet spil til den store guldmedalje. I 2019 havde vi 
igen levende musik. Denne gang med Listeds svar på Lukas Graham, nemlig Claus 
Bay Jacobsen, som har sagt ja til at komme til sommerfesten lørdag uge 33 2020. 

 

Halloween blev afholdt i efterårsferien, hvor der blev skåret græskarhoveder og 
hygget. 

Juletræet, som vi igen fik sponsoreret af Lars Wichman, blev pyntet op med 
lyskugler og lyste op i den mørke vintertid. Tak til Lars Wichman. 

D.30.12 mødtes dem, der kunne i bålhytten til en gang grillpølser, hvor vi ønskede 
hinanden Godt Nytår. 



Stenseby Down Town 

Ja vi gentager os selv, men det er en kæmpe succes, den plads. Der er rigtig mange i 
alle aldersgrupper, der bruger pladsen. Igen må vi bare sige, at det overstiger langt 
de forventninger og estimater i antallet af brugere, vi selv havde sat som mål.  

Der er f.eks blevet afholdt fødselsdage, grundlovsmøde, personalearrangementer, 
familietræf, et utal af frokoster, og så er pladsen blevet brugt til pitstops af rigtig 
mange cykelturister. 

Pladsen er for alle, altså ikke kun for medlemmer af foreningen. Men det er kun 
medlemmer, der kan booke hytten gratis til en begivenhed. Kalenderen ses på vores 
hjemmeside www.Stensebydowntown.dk 

Vi hører mange positive kommentarer om pladsen generelt.  

 

Tak 

Vi retter en stor tak til BRK for at bakke op med økonomisk hjælp til 
borgerforeninger på Bornholm, og dermed også os. Uden den hjælp havde vi ikke 
endt op med resultatet af Stenseby DownTown pladsen. Vi kan se, når vi kigger på 
det øvrige Bornholm, hvor mange borgerforeninger og ikke mindst frivillig hjælp, der 
er med til at tage ejerskab og gøre hver deres område unikt, og da har den 
økonomiske håndsrækning stor betydning. 

Tak til medlemmerne for at bakke op om foreningen. 

Tak til Susanne, som troligt klipper græs i sæsonen. 

Tak til Bent for at rive skærver på p-pladsen. 

Tak til jer, der lægger billeder og events op på vores facebook side, og gør siden 
levende. 

Stor tak til bestyrelsen, festudvalg, påhæng og alle dem, der har givet en hjælpende 
hånd til gavn for foreningen og ikke mindst til gavn for det gode naboskab i Stenseby 
og omegn. 

Pbv. 

Kenneth Stryhn 

http://www.stensebydowntown.dk/

