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Holmboen er et kvartalsblad for Holm Sogneforening af 1. maj 1978.
Foreningen er upolitisk, og har til formål at styrke og udvikle landsbyfælles-
skabet, såvel kulturelt som selskabeligt samt medvirke i alle sager til styrkelse 
af sognets interesse af social og teknisk art og samtidig være til hjælp for de 
folkevalgte råd.

Indlæg i Holmboen
Bladets spalter er åbne for alle medlemmer. Har du noget på hjerte, er du vel-
kommen til at komme med indlæg til Holmboen. Har du adgang til en com-
puter, kan du fx maile en wordfil med dit indlæg, du kan ringe til en af os, du 
kan aflevere det personligt eller sende det i posten. 
Materiale til næste nummer af Holmboen skal være redaktionen i hænde
senest: 10. august 2012.

Holmboen udkommer omkring 1. februar, 1. maj, 20. august og 1. november.
Oplag:  300 stk.
Løssalgspris:  kr. 30,00
Redaktion:  Jonna Neumayr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2847 4281
 E-mail: baunbjergvej@gmail.com

Bestyrelsen
Formand: Lasse Holm Juhler, Ramsdam 8. . . . . . . . . tlf. 2072 1819
 E-mail: lasse.schmidt@danfoss.com
Næstformand: Kurt Kjærgaard, Møllegade 29. . . . . . . . . . tlf. 7445 3625
Kasserer: Hans Chr. Jessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2372 8757
 E-mail: trolsgaard@bbsyd.dk
Sekretær: Gitte Kjærgaard, Ellehave 10 . . . . . . . . . . . tlf. 7445 2886
 E-mail: tigerman@os.dk
PR og bolig: Morten Andersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2042 4681
Teknik og miljø/pedel: Per Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2396 8212
 E-mail: perschmidt@privat.dk
Pedel: Jan Philipsen, Bøgestien 1 . . . . . . . . . . . . . tlf. 7449 0492
Revisor: Gerda Lorenzen
1. suppleant: Frede Rasmussen 
2. suppleant: Jessie Dowdall
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Brugergrupper i Holm Sogneforening

Under Holm Sogneforening er der for tiden følgende brugergrupper:
 
 
Aktivitet  Kontaktperson  Adresse Telefon
Fællesspisning ............. Joan & Tom Møller .....Dyvigvej 8 ....................7449 1788
HAT .................................. Jørgen Hornshøj .........Egestien 3 .....................7449 0023
Lotto ................................ Hanne Kock ..................Møllegade 48 ..............2226 0945
Lokalhistorisk ............... Christian Jessen  .........Møllegade 68  .............7445 1165
Holmboen ..................... Jonna Neumayr ...........Baunbjergvej 11 .........2847 4281
Musik ............................... Ib og Anne Marie ........Nørrehaven 12 ............7449 0418
Ungdomsklubben ...... Søren Kolmos ...............Damgade 16 ................6126 3423

Har du lyst til at deltage i en eller flere af disse aktiviteter, kontakt da venligst en 
af ovenstående personer.

Er du derimod interesseret i selv at starte en ny gruppe op, kontakt da venligst en 
fra bestyrelsen.
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Se kommende arrangementer på
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Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af ordstyrer 
2. Bestyrelsens beretning ved formand Lasse Schmidt
3. Beretninger fra diverse brugergrupper
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Til dette års generalforsamling er der i alt mødt 22 mand op inklusiv bestyrel-
sen. 

Referat fra 
Generalforsamling

tirsdag den 28. februar
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Valg af ordstyrer
Bestyrelsen foreslår Jørgen Hornshøj som ordstyrer, og han bliver enstemmigt 
valgt.

Bestyrelsens beretning ved formand Lasse Schmidt. 2011 har været et år med 
mange aktiviteter i Holm Sogneforening. 

Bestyrelsen har genforhandlet kontrakten med Sønderborg Kommune. Der er 
indkøbt baldakiner, der skal sættes op, så de stakkels rygere kan stå udenfor og 
ryge. Vi håber dermed at vores opfordring til at stoppe med at ryge indenfor 
bliver hørt, da der er rygeforbud på skolen.

Der er bestilt nye borde og stole, da det der bruges til udlejning efterhånden er 
slidt og vi ikke kan være bekendt at leje det ud mere.

Vi har købt en arbejdsskadeforsikring, som vi dog håber vi aldrig vil få brug for, 
og investeret i en ny vaskemaskine.

Af arrangementer kan der nævnes: Fastelavnsfest, børneklub, vinsmagning, 
lotto, HAT, fællesspisning, cykelklub, by- og strandrensning, Sankt Hans aften, 
høstfest, irsk aften, lokalhistorisk arkiv, Holm miniby, juletræsfest og som noget 
nyt og meget trendy så begyndte vi at afhold zumba. Så jo vi kan skam stadig 
noget særligt her i Holm.

Desværre har der også været en aktivitet vi ikke bryder os særligt om, skolen 
har haft indbrud, og vi håber det var sidste gang, da det er træls med ubudne 
gæster.

Ved sidste års generalforsamling blev der spurgt om der ikke kunne etableres 
en anden indgang til toiletterne. Kommunen var åben overfor forslaget, men da 
der umiddelbart ikke er plads nok til en ny indgang, er forslaget pt. sat i bero. 

Der blev også spurgt om vi ikke kunne prøve at betale os fra at få gjort ordent-
ligt rent, det prøvede vi, men det blev meget dyrere end aftalt, så det bliver ikke 
til igen.

Der blev også spurgt til barakkens fremtid, det er noget Kommunen skal afgøre, 
og HFK har søgt om midler til at renovere barakken. Desuden sagde Kommu-
nen at HFK ville kontakte bestyrelsen angående et møde, men vi har intet hørt 
endnu. 
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Beretninger fra diverse brugergrupper

Lokalhistorisk: Jørgen Sarsgaard beretter fra Lokalhistorisk Arkiv. De holder 
10 møder hvert år, og 6 gange åbent hus. Desuden har de haft et møde med 
Kirsten Nielsen fra Mjang. Efterhånden synes de i gruppen at de mangler lidt 
tilgang, så nye medlemmer er hjerteligt velkommen.
De holder også en årlig rengøringsdag, hvor alt bliver rengjort efter alle kun-
stens regler.
Jollmansgaard er godt besøgt fra både ind- og udland. Desuden planlægger 
Dyvig Badehotel noget med busture, der også vil gå til Jollmannsgaard. 

Beretning fra HAT ved Claus Jessen: Sidste års komedie ” ægteskab og ambi-
tioner” blev opført i alt 5 gange med stor succes. Til årets høstfest kom hat også 
med et indslag i form af små stykker.
I skrivende stund, er HAT ved at ligge sidste hånd på teaterstykket for 2012, 
hvilket HAT ser frem til, da det nye lydanlæg skal tages i brug for første gang. 
Lydanlægget er købt for midler, som HAT selv har skaffet en del af og LUP grup-
pen har været med til at skaffe. 
Det nye lydanlæg er også til gavn for Lotto, der har prøvet anlægget af, og er 
der andre grupper der ønsker at gøre brug af anlægget, er HAT gerne behjælpe-
lig med vejledning i brugen deraf. 
 
Beretning fra LUPgruppen ved Esther Hess:
Gruppen startede marts 2010 med at lave en udviklingsplan for Holm. Udvik-
lingsplanen gør, at man kan få del i de midler som EU giver til projekter vi nu 
kunne have glæde af i Holm Sogneforening. 
Der kan nævnes lydanlæg til primært brug i HAT, projektor til sognegården, 
en badebro, og nogle stisystemer rundt i det naturskønne område vi har her i 
Holm.
Kim Madsen er koordinator for de forskellige grupper i LUP, og nu også med i en 
gruppe, der skal være fortaler for Årets Kulturhovedstad 2017.

Spørgsmål til beretningerne
Aftalen med kommunen hvor længe løber den - 2 år frem.
Hvorfor er kommunikationen mellem Sogneforeningen og fodboldklubben så 
dårlig, er det fordi man ikke kan lide hinanden eller hvad er problemet. Vi har fra 
sognegårdens side ikke noget imod fodboldklubben, og vi har op til flere gange 
prøvet at tage kontakt til fodboldklubben, og prøvet at få en dialog med dem, 
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men det er som om vi ikke kan komme igennem til fodboldklubben. Desuden 
er de blevet inviteret til generalforsamlingen i aften, men der er ikke dukket op 
i aften.

Beretningerne er enstemmigt godkendt.

Regnskab
1 vaskemaskine og pengeboks
3 service stole og borde
5 erstatning fra tyveri indtægt
6 renteindtægter
9 35000 driftstilskud 5500 lup gruppen har søgt og 10000 fra Sydbank

Fællesspisning er ikke med denne gang, da de ikke har fået noget starttilskud, 
dog har de fået tilbuddet, der er heller ikke noget regnskab at tage med, da de 
er i fuld gang endnu.

Fastsættelse af kontingent
Der er ikke nogen ændring i kontingentet.

Behandling af indkomne forslag
• Scenerum/omklædning, toilet faciliteter.
• Foyer: udvidelse af rummet, loftet hæves og der kommer gulvvarme.
• Holmbostuen: gulvvarme.
• Renovering af udendørs toiletter.
• Renovering af barakken.
• Det der skal stemmes om i dag, er at der skal tages stilling til projek-tet, og 

give bestyrelsen mandat til at godkende et oplæg fra en gruppe, der ned-
sættes til formålet.

• Dertil skal siges, at der i lokalhistorisk også kunne trænge til en klat    
maling. Lejebolingen skal også stå for tur, da der i vinters ikke var    
tålelig varme på, efter vi har fået jordvarmeanlægget.

PAUSE kl. 20.30 – 21.00.

Spørgsmål til gruppen. Hvor mange midler regner man med at kunne søge. 
Dertil svares, at det er der ikke undersøgt, da der ikke har været grundlag for 
det endnu, da der ikke er taget stilling til projektet endnu. 
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Claus Jessen mener at gruppen skal være i en meget tæt dialog med kommu-
nen, da vi skal være sikre på at de forbedringer vi laver på skolen skal være med 
i forhandlingerne, når aftalen med kommunen skal genforhandles, så vi ikke 
har spildt 200.000,- kr. af foreningens penge, og vi bliver smidt på gaden næst 
derefter. 

LUP foreslår at, et par stykker fra generalforsamlingen i aften er med i gruppen, 
men også at den får medlemmer fra folk i byen, der har kendskab og forstand 
på de arbejdsopgaver der er til renovering.
Der stilles forslag om, at der som minimum er én fra generalforsamlingen i 
dag, der står til ansvar for at etablere en gruppe, der melder sig, da det ellers er 
bestyrelsens ansvar at danne en gruppe.

Det er enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen har fået mandat til at godkende 
oplægget fra den nye gruppe.

Valg
På valg er til bestyrelsen
Kurt Kjærgaard ønsker ikke genvalg, hvis andre ønsker at melde sig.
Hans Chr. Jessen ønsker genvalg
Jan Phillipsen ønsker genvalg
Lasse Holm Hjuler ønsker genvalg
Thomas Kjær Jacobsen ønsker at træde ind i bestyrelsen, og han er derfor 
enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

som suppleant
Frede Rasmussen ønsker genvalg
Jessie Dowdall ønsker genvalg
De ønsker begge genvalg og er enstemmigt valgt.

som revisorer
Claus Jessen ønsker genvalg
Gerda Lorenzen ønsker genvalg 
De ønsker begge genvalg og er enstemmigt valgt.

Eventuelt: Erik Sarsgaard opfordrer til at vi prøver at afholde generalforsamlin-
gen sammen med fællesspisning for at se om det kan trække flere folk til. Selv 
HAT er lejet ud til en generalforsamling for at trække flere folk til, og det har 
båret frugt, fra 30 deltagere til nu 70 deltagere. 
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Ib Jensen siger, at hvis man har mod på at stille op til den nye gruppe der skal 
laves i forbindelse med renoveringen af skolen, så kan de jo spørge nogle fra 
LUPgruppen hvordan de arbejder. 

Erik Sarsgaard påpeger, at der er blevet plantet frugttræer fra Bitten Clausen, 
rundt ved skolen, på Jollmannsgaard og 

Ib Jensen spørger angående regnskabet, om bestyrelsen har planer for de 
midler sogneforeningen har. Hans Chr. svarer at de første 100.000,- er brugt 
på lydanlæg og møbler til udlejning. Desuden skal der postes en sum penge i 
lejligheden, hvor sogneforeningen står for omkostningerne. 

Tove Pedersen spørger om der ikke kunne indkøbes en pavillon til rygerne, i 
stedet for de to markiser der er blevet indkøbt til formålet.
Anne Marie Jensen spøger om vi ikke kunne arrangere loppemarked, hvor sog-
negården sælger stande til de der har noget at sælge, og evt. sælger øl og vand. 

Ib Jensen spørger om man til høstfesten, godt kan køre fuggelæs igen, og det 
er så omfattende at få lov til at køre fuggelæs, at det næsten er umuligt at få det 
igennem, hvis det skal gå lovmæssigt til.  
Det skal måske undersøges igen, om det kan lade sig gøre. 
Det har været tæt på et uheld under et fuggelæs engang, heldigvis gik det ikke 
værre end det gjorde, men der er ingen der ville stå med det ansvar hvis det 
var gået galt, og have det på samvittigheden, heller ikke sogneforeningen som 
arrangører. 

Da der ikke er mere til eventuelt takker Jørgen Hornshøj af, og giver ordet til 
Bestyrelsens formand Lasse Schmidt.

Lasse takker for den store deltagelse og aktivitet ved mødet, og ikke mindst for 
at der for en gangs skyld kan skrives noget under indkomne forslag. 

Lasse takkede Kurt Kjærgaard for hans mangeårige indsats i bestyrelsen, og 
byder Thomas Jacobsen velkommen til. 

Mødet er hævet kl. 21.40.

Bestyrelsen
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Entreprenør
Aut. kloakmester

Indsamling til Kræftens Bekæmpelse
Vi var ude at samle ind til Kræftens Bekæmpelse i Hom den 25. marts 
2012. Indsamlingen gav 4.703,50 kr. - ca. 300 kr. mindre end sidste år. 
Det var da rigtig pænt.

Hilsen 
Grethe Schmidt
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Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95

NORDBORG TRÆLAST • Holmgade 39 • 6430 Nordborg
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Mindeord

– Om to mennesker vi kommer til at savne i vores lille by.

Den 4. februar var en meget sørgelig dag, for da mistede vi Christian Jessen. Han blev 
født på Møllegade 68, som han overtog sammen med Gerda i 1961. Han var meget 
glad for musik og sang, og var med i sanggrupen ”Rondt o e goll”. Der er ingen, der 
kan forstå, at han er borte. For som han selv sagde, så skulle han bare komme sig over 
en forkølelse. Han var involveret i mange ting, en rigtig ildsjæl, som aldrig manglede, 
når der skulle laves noget ved Jollmands Gård eller her i Arkivet, hvor han blev for-
mand efter Lissi Oblings død 2008. 
Christian havde sin egen stille måde at gøre tingene på. Han var altid god for en lille 
historie, og ingen kunne fortælle, som han gjorde det. Vi kommer til at mangle ham 
både ved Jollmands Gård og især her hos os i Lokalhistorisk, hvor han sammen med 
Jens Sandvei har arbejdet i mange timer, for at få arkivet i god stand, så også andre 
kan finde ud af det.

En måned efter Christian døde Andreas Andresen pludselig den 5. marts. Han blev 
født på Møllegade 73. Andreas købte i 1963 Møllegade 82. I 1991 døde hans hustru 
Helga, og Andreas var alene med datteren Maja. Han var et trofast mellem af Lokal-
historisk og Jollmands Gård. Det var for det meste altid Andreas, der havde en traktor 
med ned til gården, så tingene kunne køres væk.

Her hos os i Lokalhistorisk var det altid ham der havde stigen med, så vi kunne gøre 
rent, der hvor man ellers ikke kommer. Og hvis vi manglede noget, kørte han hjem 
efter det, om det så var en proptrækker. Han var glad for dans, og gik til folkedans. 

Æret være deres minde.

Den Lokalhistotiske gruppe
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Kommende arrangementer

Maj/Juni 
Her kommer bestyrelsen for Holm Sogneforening 
rundt med medlemskort. Så ha' en 50'er klar :-)

23. juni
Sankt Hans ved Lønsømade. Bålet tændes kl. 20, 
og der er mulighed for at købe pølser, øl og vand.

4. august
Holmcup på fodboldbanen ved Sognegården.

1. september
Høstfest i Chresten og Kajas lade.
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Lønsemadevej 7, Holm
6430 Nordborg
Telefon 74 45 00 25

Abildholm 
Frugtplantage

I Sydbank er det vores mål at lytte 

til dine behov, så vi bedre kan forstå 

og handle efter dine ønsker. Så kom 

ind og fortæl os om dine drømme 

og planer, så hjælper vi dig med at 

gøre dem til virkelighed.

Velkommen i Sydbank! 

Tlf. 70 10 78 79
info@sydbank.dk · sydbank.dk
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Billeder fra HAT
 Et mareridt
– som handler om de genvordigheder den lidt vege Tage kommer ud for, da han 
lejer et sommerhus uden hans kones viden. Her vil han tilbringe en weekend sam-
men med elskerinden Bente. Han løber dog hurtigt ind i problemer da det viser sig 
at nabohuset er lejet af hans svigerforældre pensionistparret Ingeborg og Aksel, som 
begge har en fortid inden for militæret. Tage prøver at løse problemerne med hjælp 
fra den selvbestaltede opsynsmand Gusse, som dog mest er interesseret i at lokke øl 
ud af sommerhusgæsterne. Og helt galt går det da Bittens mandhaftige søster Søs 
dukker op for at se hvad der sker, samtidig med at den feminine Mugge ankommer 
fordi sommerhusbureauet ved en fejl har lejet det samme hus ud to gange.
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52

     Gode dagligvarer
    hver dag!
 – lige ved hånden
 til den rigtige pris!

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg

Telefon: 74 45 14 44

Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

NIS DREYER · Aut. el-installatør
Brønd 7a · Holm · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 02 01
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Check ind på vores hjemmeside
www.holm.infoland.dk

Møllegade 44-46 • 6430 Nordborg
Telefon: 7445 3127 • www.timco.dk
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Fra Holmbodagbogen
Januar: Nedbør i januar 76,5 mm målt i Nørrelykke.

   2.   Jørgen Hornshøj Jensen, Egestien 3, fyldte 60 år.
 5.  9 udklædte til Helligtrekonger.
 9.  Lotto i sognegården.
 23.  Lotto i sognegården.
 28.  Åbent arkiv med 13 gæster inkl. mellemmer.
 28.  Blev der plantet 7 roser ved mindestenen af Andreas Andresen. Roserne   
  var kommet fra England. 

Februar: Nedbør i februar 26 mm målt i Nørrelykke.

 1.  Erik Sarsgaard, Damgade 36, fik en el-bil, som han skal prøvekøre i tre   
  måneder.
 4.  Døde Christian Jessen, Møllegade 68. Vi vil komme til at savne ham på   
  mange måder. I arkivet var han den der, sammen med Jens Sandvej,   
  sørgede for, at vi andre også kunne finde tingene.
 6.  Lotto i sognegården.
 7.  Var der fællesspisning med 37 deltagere.
 10.  Afstemningsmøde i sognegården. Henning N. Larsen holdt foredrag om   
  stikkeren Arne Petersen. Der var mødt 32 personer op.
 17.  Brand på Brønd 3. Der blev arbejdet med en vinkelsliber.
 18.  Fastelavn for børn.
 20.  Lotto i sognegården.
 22.  Generalforsamling i Steghoved.
 25.   Åbent arkiv med 10 deltagere.
 28.  Generalforsamling i sogneforeningen. Kurt Kjærgaard ville ikke genvæl-  
  ges, hvis der var en anden der ville overtage. Thomas Jacobsen kom ind   
  som næstformand i stedet for Kurt Kærgaard.
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Marts: Nedbør 1 mm målt i Nørrelykke.

 2. H.A.T. har generalprøve om formiddagen på "Et Mareridt". 
      Om aftnenen var der premiere.
 3.  Døde Andreas Andresen, Møllegade 82. Han blev født på Møllegade 73. 
      Andreas var en ildsjæl, som både var aktiv ved Jollmandsgård, og her hos   
  os i arkivet.
      Om aftenen opfører H.A.T. endnu en gang deres komedie.
 5.  Lotto i sognegården.
 6.  H.A.T. spiller teater.
 11.  H.A.T. spiller teater på plejehjemmet.
 13.  Fællesspisning med 30 deltagere.
 19.  Cathrine (Tinne) Melchior, Nørrehaven 1, døde, 78 år gammel.
 22.  Generalforsamling i jagtforeningen.
 31.  Holm Minniby blev præsenteret ved åbent hus i arkivet med 119 deltagere.
  Christen og Grethe Schmidt sponsorerede vin om formiddagen, og Bodil   
  og Gerda havde bagt kager til om eftermiddagen.
        By- og Strandrensning med 4 deltagere. 
        Generalforsamling i fodboldklubben.
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Lokalhistorisk Arkiv
              Præsentation af  Holm Miniby
Lørdag den 31. marts havde Lokalhistorisk Arkivs miniby-gruppe præsentation 
af Holm Miniby. Her vises billeder fra formiddagen.

Præsentationen var godt besøgt med i alt 107 gæster.

Den 5. april kom Peter Moe Rasmussen fra TURBORGFONDET og overrakte os en 
dejlig gave – en pose penge til vores projekt.

Miniby-gruppen
Bodil
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Lokalhistorisk Arkiv
              Præsentation af  Holm Miniby
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