
Formandens beretning for året 2020 
Som for så mange andre foreninger har året været præget af coronapandemien med nedlukninger og 

restriktioner, hvilket er årsag til endnu en forsinket generalforsamling.  

  

I 2020 havde vi 70 medlemmer. Bestyrelsen har bestået af Busser (formand) Hanne (kasserer) 

Steve(sekretær) og Jette, afløser for sekretæren og Henrik, der er rigtig god til håndværk. De 3 suppleanter 

har været, Jørgen, som er (ansvarlig for plæneklippergruppen, arbejdsdage og grillaftenerne, Hugo 

(kontaktperson til kommunen vedr. Bavnen) og Lars-Christian. 

 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder på biblioteket før og mellem nedlukningerne. Men vi har selvfølgelig 

kommunikeret en del på mail. Møderne har været afgrænset til kun at være for bestyrelsesmedlemmer, da 

det i perioden var tilladt at være 6 personer på biblioteket. Vi håber snart at kunne holde åbne møder igen, 

hvor medlemmer er velkomne til at være med.  

 

Halvdelen af de arrangementer, vi havde i årskalenderen er blevet gennemført - hovedsageligt udendørs. 

Allerede i april kunne vi holde den første grillaften, da vejret var strålende og senere fulgte adskillelige 

grillaftener den sidste fredag i måneden, hvor der har været en rigtig fin deltagelse. Flere gange har vi 

måttet sætte flere borde ind, da vi for det meste blev over 20 deltagere og for at kunne holde 

afstandskravet. Vi har af samme grund købt et bordbænkesæt mere og et par sammenklappelige borde til 

at supplere med. 

Til en af grillaftenerne fik vi spontant arrangeret musik til maden, hvor Carsten med sit band spillede. Det 

blev en rigtig hyggelig aften. Lignende arrangementer vil vi gerne gentage, hvis vi kan få penge til det. 

 

Hjertestarter og hjerteløbsarrangementet i september var også en rigtig god oplevelse, som vi lavede 

sammen med Eskebjerg spejderne og morgenløberne. Formålet var især at indvie den nye hjertestarter, som 

vi i flere år har arbejdet for at få til byen. Men også for at lave noget på tværs af interessegrupper i byen. 

Det blev hovedsageligt spejdere og morgenløbere, der deltog. Stemningen var i top og som afslutning blev 

der givet flotte gaver, som Brugsen havde sponsoreret. Som afslutning demonstrerede Heidi Engvej, som er 

medlem af beboerforeningen, en hjertestarter. Hun er også repræsentant for Dansk Folkehjælp.  

Hjertestarteren, som hænger på Kim Borgs væg midt i byen, er doneret af Trygfonden. Den støttes også af 

Kalundborg Broderlaug, der betaler forsikringen de første 3 år. Desværre måtte vi gøre brug af forsikringen 

allerede efter 14 dage, da hjertestarteren blev revet ned af væggen. De kommende udgifter til elektroder og 

des lige deles vi om med Forsamlingshuset og spejderne. 

 

Det sidste arrangement, der blev afholdt inden den store nedlukning, var teaterturen i november, hvor vi var 

i Kalundborghallerne at se: Hvis jeg bliver gammel, Det var virkelig et sjovt stykke og vi fik grinet, hvilket var 

skønt, da der jo egentlig ikke har været så meget at grine af i år. 

 

Nabohjælp arrangementet i Forsamlingshuset, julefesten, det historiske arrangement om Bavnen og de 

omkringliggende høje samt Valentinmiddagen blev aflyst grundet Corona nedlukning. 

Vi arbejder på, at disse arrangementer kan blive i 2021 og -22. 

 



Myretuen, vores fælles areal midt i byen, er et rigtig værdifuldt sted at have, ikke mindst i en coronatid, da 

det jo som bekendt er til udendørs arrangementer. 

Men der er meget at lave der, hvis området ikke skal gro til i ahorntræer, som jo trækker rågerne og med 

græsslåning og hvad der nu er af opgaver. 

Plæneklippergruppen har sidste år stort set kun bestået af Kim, hvilket ikke er holdbart. Vi kunne godt ønske 

os, at der er flere, der melder sig til denne tjans. Er man bare 3 personer bliver det en helt anderledes 

overkommelig opgave. Kim har sat ny motor på plæneklipperen i år, da den gamle var kaput, og det skal du 

have mange tak for.  

På de to arbejdsdage, der blev afholdt – en i foråret og en i efteråret – har vi sat trådhegn rundt om 

frugttræerne, så rådyrene ikke ødelægger dem.  Og ryddet for Ahornbevoksning i det nedsænkede område 

bag gyngerne. Som tidligere nævnt er dette arbejde et must, hvis ikke vi skal invaderes af flere råger, end vi 

har i forvejen. Den kommende lignende indsats bliver i birkelunden over mod Connie. 

Jeg vil opfordre til engang imellem at deltage i disse annoncerede dage. Man kan godt arbejde og samtidigt 

have det hyggeligt, og de er med til at skabe sammenhold i byen. Der serveres altid kaffe og brød i pausen. 

 

Som noget helt nyt på Myretuen bliver, hvis man er trængende, at kunne gå på et lavteknologisk muldtoilet 

af typen solmult, som shelterbygger Steffen Holberg fra Godthåb har udviklet. Det er dog Henrik fra 

bestyrelsen, der har bygget det og det er Pulje Nord midler, der har sponsoreret. Muldtoiletter er opsat flere 

steder i kommunen og i det øvrige land, og det er godkendt af Kalundborg Kommune.   

 

I efteråret havde Busser og Hugo et møde på Bavnen med biolog Peter Jannerup og Rasmus Berg fra 

Kalundborg kommune for at drøfte kæmpehøjens pleje og tilstand. Den ligger på Alleshavevej lige uden for 

byen. Det var sådan set et konstruktivt møde, hvor der var enighed om, at nu skulle der ske noget, da 

Bavnen efterhånden er overbevokset af brombærkrat og mange nye træer og buske, som jo ikke skal være 

der. Aftalen var, at Bavnen skulle stå klar til besigtigelse og indvielse i Pinsen. 

Der er bare aldrig sket en hujende fis. Det blev begrundet med, at Rasmus Berg havde sagt sin stilling op. Så 

nu kan vi starte forfra, da kommunen heller ikke overholder den plejeplan, der foreligger om en årlig 

vedligeholdelse af stedet. 

På længere sigt kunne det også være ønskværdigt med en opdateret infotavle og skiltning fra vejen op til 

adgangsvejen. Stedet er jo angivet som besøgssted på den nye Istidscykelrute. 

 

Vi har desværre måttet afmelde mobilepay igen, da det viste sig at være noget forbistret rod at gennemskue 

udskrifterne og derfor meget tidskrævende i forhold til bogføringen. Og ikke mindst alt for dyrt for en lille 

forening. 

 

Vi har stadig til hensigt at byde nye tilflyttere i byen og omegn velkommen med gratis medlemskab indtil 

næstkommende generalforsamling. Når de fleste er blevet vaccineret går vi igen ud og hilser på og 

informerer om beboerforeningen.  

 

På beboerforeningens vegne  

Anne Busser Madsen” 

 


