Send en e-mail til os på:
gudhjembyogmindeforening@gmail.com
så vi har jeres mailadresse og nemt og billigt kan
sende nyhedsbreve om aktiviteter og nyt:-)

Gudhjem By- og Mindeforening

Kære medlemmer!

Gudhjem, maj 2015

På den nyvalgte bestyrelses vegne er det mig en stor glæde at sende gode forårshilsner til alle. Som det nye
liv i naturen pibler frem lige nu - som en blanding af det, der var før, og det nye – står også vi i den nye
bestyrelse solidt plantet i foreningens og Museets historie og traditioner, som vil blive videreført, samtidig
med at vi planlægger at tilføre nyt og genoplive tidligere arbejdsmåder i foreningen, herunder studiekredse
og foredragsrækker.
DEN NYE BESTYRELSE
Den nye bestyrelse blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling den 29. april 2015 uden modkandidater.
At vi meget beklager, at den gamle bestyrelse valgte at trække sig kollektivt, har vi understreget før. Men nu
hvor det er tilfældet, har vi taget fat, og er i den nye bestyrelse i fuld gang med at virkeliggøre vores visioner og
planer.
Det er klart, at vi i den nye bestyrelse her få uger efter den ekstraordinære generalforsamling ikke allerede har
alting på plads. Men det er lige så klart, at vi ønsker, at I ved, hvor vi er. Og I skal vide, at vi ønsker at inddrage
jer på alle de måder I og vi kan finde på.
Den nye bestyrelse har et forretningsudvalg, der består af en formand, næstformand, kasserer og sekretær,
som kan træde sammen mellem bestyrelsesmøder, hvis dette skulle være nødvendigt. Bestyrelsen har
yderligere fire aktive medlemmer og to suppleanter, som deltager i arbejdet. (Se bilag, side 3.)
FÆLLESSKAB GØR STÆRK
Vi planlægger i den nye bestyrelse at organisere vores arbejde i fem tematiske arbejdsområder. Hvert
område har en tovholder i bestyrelsen, og et antal aktive medlemmer, som tilsammen udgør en åben
arbejdsgruppe under foreningens bestyrelse. Vi er i gang med at definere de enkelte undergruppers
specifikke arbejdsopgaver og mål, som vi deler med jer snarest. Undergrupperne er: Billettørgruppen, som jo
nok bliver den største; Udstillingsgruppen; Bygningsgruppen; Bygruppen; og Lokalhistorisk gruppe. I bilaget
kan I se, hvem der er kontaktperson for de enkelte grupper.
Hvis nogen af jer har lyst til at deltage i arbejdet i en af grupperne, eller hvis I måske gerne vil hjælpe med at
sætte plakater op i jeres lokalområde, eller har lyst til at blive kontaktet, når større arrangementer skal falde
på plads, vil vi glæde os til at høre fra jer. I kan vælge at kontakte en kontaktperson direkte eller fortælle om
jeres interesse i en email til foreningen (se øverst på siden i boksen til højre).
PROGRAM FOR GUDHJEM MUSEUM OG FORENINGENS ARBEJDE 2015
Programmet for Gudhjem Museum og Gudhjem By- og Mindeforening blev allerede fastlagt sidste år af den
gamle bestyrelse, og det program holder vi naturligvis fast i. Årets program er fremhævet i bilaget. I vores
elektroniske nyhedsbreve vil vi løbende opdatere og præsentere de enkelte programpunkter (så husk at
sende os en mail på adressen øverst på siden!)
Samtidig med at vi vil fortsætte den kunstneriske kvalitet og linje som museet står for, planlægger vi også at
inkludere andre aktiviteter, ligesom vi allerede har taget hul på en meget positiv dialog med andre museer,
kulturinstitutioner og organisationer, som vi glæder os til at samarbejde aktivt med.
Det er naturligvis for tidligt at have konkrete planer på plads, men samarbejderne kunne bl.a. være tematisk
sammenhæng mellem aktiviteter hos os og så i Bornholms Museums nye madhus og Melstedgård i en

afgrænset periode; det kunne være at koordinere noget med Halloween-aktiviteterne; ligesom efterårsferien
jo en en børne- og familieferietid, og det vil vi gerne reflektere i 2016.
SAMARBEJDE OG DELTAGELSE --- MIDLER TIL UDDELING BLANDT GUDHJEMS FORENINGER
Samtidig med at vi er begyndt at etablere kontakter for videre samarbejde med museer, institutioner og
organisationer, vil vi naturligvis også ønske at indgå i de forskellige koordinerende fora der er etableret på for
kunst og kultur på Bornholm. Vi holder jer orienteret.
Den nye bestyrelse er også blevet lykønsket fra De Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, som vi også
glæder os til at samarbejde med. Som del af Samvirket modtager vi ca. 33.000 kr. i 2015 til brug i Gudhjem. Vi
planlægger at invitere alle Gudhjem-baserede foreninger til et snarligt møde, hvor vi sammen vil lægge en
god plan for midlernes anvendelse. Vi glæder os til at sende en invitation til mødet. Ideer kan være at støtte
såvel faste traditioner som nye tiltag.
KOMMUNIKATION OG ÅBENHED
Vi synes i bestyrelsen at kommunikation og åbenhed er afgørende for en dynamisk forening. Kommunikation
handler jo både om at blive godt informeret, og det handler om at have mulighed for dialog. Vi er derfor lige
nu i gang med at se, hvordan vi evt kan styrke vores hjemmeside, og vores måde at bruge Facebook på (lige
nu er der to – det skal der jo ikke være)! Det kommer! Giv os lige lidt tid!
Vi glæder os til at få også dette på plads og til at høre fra jer!
Det var vist det vigtigste for nu. Vi har som sagt kun været i gang i få uger, men havde et stærkt ønske om at I
skulle vide, ”hvor I har os”, den nye bestyrelse. Vi glæder os til at høre fra jer med gode ideer og tanker – og
har jeg husket at minde jer om at sende en mail til os, så vi har jeres email adresse? 
(Se boksen øverst oppe på side 1 af dette brev!)
Jeg minder lige om at museet åbner sin forsommerudstilling d. 6. juni kl. 14, og at der samme dag kl. 10-12 er
strandrensning med efterfølgende fællesspisning på Nørresand.
Glædelige forårshilsner til alle jer
fra alle os i den nye bestyrelse for Gudhjem By- og Mindeforening

Birgitte Jallov
Formand

Bilag: Fakta om Gudhjem By- og Mindeforening
Bestyrelsen
Efter valget af en ny bestyrelse af Gudhjem By- og Mindeforening, konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:

Birgitte Jallov, Gudhjemvej 62, 3760 Gudhjem, 56498348/61546761

Næstformand: Jørgen Jespersen, Gudhjemvej 57, 3760 Gudhjem, 22121508
Kasserer:

Hans Jørgen Jensen, Grevens Dal 6, 3760 Gudhjem, 56485465

Sekretær:

Bitten Danig, Grevens Dal 42, 3760 Gudhjem, 22519150

Verner Jensen, Malkestien 18, 3760 Gudhjem, 28865085
Jørgen Koefoed, Kirkestien 1, 3760 Gudhjem, 27820241
Kirsten Laurberg Lund, Peter Kochsvej 6, 3760 Gudhjem, 40811640
Hans-Martin Bloch, Grevens Dal 12, 3760 Gudhjem, 56485023
Suppleanter:
Johan Lorentzen, Malkestien 17, 3760 Gudhjem, 20206923
Maj-Britt Löwe Clausen, Bagergade 15, 3700 Rønne, 61360930

Åbne arbejdsgrupper - kontaktpersoner
Billettørgruppen:

Verner Jensen

Udstillingsgruppen:

Jørgen Koefoed

Bygningsgruppen:

Johan Lorentzen

Bygruppen:

Jørgen Jespersen

Lokalhistorisk gruppe:

Kirsten Laurberg Lund

Er du interesseret i at deltage i en eller flere af disse arbejdsgrupper er du mere end velkommen til at
henvende dig til kontaktpersonen 

Program for Gudhjem Museum 2015
6. juni – 12. juli: Kunstnerkolonien Gudhjem 1920-1970
18. juli – 6. september + efterårsferien: Holkahesten 2015 – 15 års jubilæum.
Fernisering lørdag d. 18. juli kl. 14.00
Åbningstider: Hverdage kl. 10 - 17. Søndage kl. 14 - 17
I efterårsferien dagligt kl. 14 – 17
Særarrangement: I anledning af Bornholms Brand’s 160 års fødselsdag inviteres alle til gratis besøg på de
bornholmske museer i week-enden d. 30.-31. maj
På Gudhjem Museum vil der være åbent Lørdag 10-17 og søndag 14-17

