
FORENINGEN	  SANDVIG	  	  
	  
Referat	  af	  generalforsamlingen	  den	  11.	  marts	  2015	  
på	  Café	  Værftet.	  Jernbanegade	  3,	  Sandvig.	  
Formanden	  Kjeld	  Hammer	  bød	  velkommen.	  
	  
Dagsorden;	  
	  
Ad	  1:	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
	  
Elsebeth	  Fermann	  blev	  valgt	  som	  dirigent	  og	  Jan	  Eskildsen	  som	  referent.	  
	  
Ad	  2:	  Beretning	  og	  arbejdsprogram	  2015	  
	  
I	  bestyrelsen	  har	  siddet:	  Grith	  Arvidsen,	  Barbara	  Sørensen,	  René	  Thisen,	  John	  Lefland,	  Svend	  
Erik	  Nielsen,	  Johnny	  Dehlsen,	  Alexis	  Schulz,	  Lars	  Kjøller,	  Kjeld	  Hammer,	  (fm);	  Suppleanter:	  Lynn	  
Hansen,	  Tina	  Christensen,	  Claus	  Larsen;	  Fast	  referent/revisor:	  Christina	  Juhl	  Sørensen,	  revisor	  
suppleant	  Claus	  Larsen.	  
	  
Formanden	  og	  repræsentanter	  for	  udvalgene	  fortalte	  om	  arbejdet	  i	  det	  forløbne	  år.	  
Kjeld	  Hammer	  fortalte,	  at	  det	  havde	  været	  en	  fornøjelse	  at	  sidde	  i	  bestyrelsen,	  og	  at	  der	  var	  sket	  
meget	  i	  det	  forløbne	  år.	  Det	  har	  været	  nemt,	  fordi	  alle	  involverede	  har	  været	  ansvarfulde	  og	  
engagerede.	  
	  
Der	  har	  været	  stor	  aktivitet,	  spredt	  ud	  på	  borgere	  uden	  for	  bestyrelsen,	  vedr.:	  Badebro,	  2	  meter	  
mærket,	  kultursti,	  hjemmeside,	  referater,	  tirsdagsmarked,	  flaghejsning,	  havnerådet,	  På	  kryds	  og	  
Tværs,	  fællesspisning,	  torsdagskoncerter,	  morgenmad	  på	  stranden,	  strandrensning,	  gymnastik	  
onsdag,	  Skt.	  Hans,	  blomster	  til	  nytilflyttere,	  juletræsarrangement,	  julemand	  og	  skolehøringssvar.	  
	  
Fjervarmeplanerne	  går	  fremad,	  fortalte	  KH,	  og	  da	  der	  nu	  er	  tæt	  ved	  60%	  tilslutning	  (59,5%),	  går	  
projektet	  i	  gang.	  Flere	  kan	  så	  komme	  til	  senere,	  men	  inden	  der	  skal	  graves.	  Der	  graves	  fra	  
oktober	  2016	  til	  	  april	  2017,	  hvor	  de	  første	  skulle	  få	  varme.	  Bornholms	  Forsyning	  åbner	  snart	  
kontor	  i	  Allinge,	  og	  der	  vil	  være	  åbent	  hver	  onsdag	  kl.	  15-‐18.	  	  
	  
Foreningen	  har	  fået	  ny	  flot	  hjemmeside,	  fortalte	  KH;	  med	  mange	  informationer	  og	  en	  kalender,	  
som	  opdateres	  løbende.	  Der	  er	  arbejdet	  med	  at	  få	  placeret	  et	  2-‐meter	  mærke	  i	  Landemærket,	  
ved	  torvet	  (ved	  Galleri	  Huz	  16).	  
	  
Der	  er	  brug	  for	  hjælp	  til	  :	  	  
Fundraising	  –	  Workshop	  om	  dette	  d.	  26.	  marts	  kl.	  19-‐21:30	  i	  Svaneke.	  	  
Kulturugen	  –	  Dialogmøde	  d.	  16.	  marts	  kl.	  17-‐19:30	  i	  Rønne.	  
BBS	  –	  Bornholmske	  Borgerforeningers	  Samvirke	  –	  Generalforsamling	  d.	  23.	  april	  kl.	  19:00	  i	  
Klemensker.	  
Korrekturlæsning	  –	  af	  På	  Kryds	  &	  Tværs	  m.m.	  	  
	  
Grith	  Arvidsen	  orienterede	  om	  kommende	  aktiviteter	  og	  musik	  på	  Sandvig	  Scenen,	  herunder	  
mandagsgøgl,	  torsdagskoncerter	  og	  mulighed	  for	  anden	  musik.	  
Barbara	  orienterede	  om	  På	  Kryds	  &	  Tværs,	  Aktivitetskalender,	  Ny	  Badebro	  ved	  stranden,	  
Legeskib	  og	  rutsjebane	  samt	  Kultur-‐sti.	  	  
	  
John	  Lefland	  orienterede	  om	  Rådstuen	  og	  de	  aktiviter,	  der	  foregår	  og	  kan	  foregå:	  	  	  



Kunstudstillinger,	  Privatudlejning,	  Betingelser	  og	  priser,	  Gymnastik	  v/	  Helen,	  Fællesspisning	  og	  
Fortællerbænk.	  
	  
Svend	  Erik	  Nielsen	  fortalte	  om	  Tirsdagsmarked	  &	  
Sommer/Vinteraktiviteter	  :	  Tirsdagsmarked,	  bænk/bænke,	  Skt.	  Hans,	  Morgenmad	  på	  stranden,	  
Julestue,	  Nytårs	  fakkeloptog,	  champagne	  m.m.,	  Juletræstænding,	  spisning	  m.m.	  og	  Forårsfest.	  
	  
Claus	  Larsen	  forelagde	  skitse	  til	  program	  for	  Musikfestival	  Sandvig	  2015.	  	  
Det	  kan	  foregå	  i	  uge	  30	  fra	  20.	  til	  25.	  juli	  2015.	  
	  
>	  Alt	  vedtaget	  med	  akklamation.	  
	  
Ad	  3	  og	  4:	  Regnskab	  og	  budget,	  kontingent	  	  
	  
René	  Thisen	  uddelte	  kopier	  af	  begge	  dele	  og	  gav	  supplerende	  forklaring	  til	  nogle	  poster	  i	  budget	  
og	  resultatopgørelse.	  Der	  er	  kommet	  flere	  med,	  og	  kontingentet	  sat	  op	  sidste	  år	  fra	  100	  kr.	  -‐	  150	  
kr.	  =	  giver	  flere	  penge.	  En	  del	  brugt	  på	  batterier	  til	  hjertestarter,	  nye	  nøgler	  til	  rådstuen	  og	  
renovering	  af	  Fortællerbænken.	  Lidt	  overskridelse,	  på	  grund	  af	  forhøjet	  aktivitet.	  Nyt	  budget	  
forelagt.	  
	  
>	  Vedtaget	  med	  akklamation.	  
	  
Ad	  5:	  Indkomne	  forslag	  
	  
Skal	  bladet	  ”På	  Kryds	  &	  Tværs”	  i	  fremtiden	  afløses	  af	  hjemmeside	  og	  nyhedsbrev?	  
Det	  besluttedes	  at	  fortsætte	  med	  bladet.	  
	  
Ad	  6:	  Valg	  af	  bestyrelse	  +	  Suppleant	  
	  
Barbara,	  Johnny	  og	  Alexis	  ville	  udtræde.	  Forsætter	  heldigvis	  med	  at	  hjælpe.	  
Man	  nøjedes	  med	  at	  vælge	  Elsebeth	  Fermann,	  så	  bestyrelsen	  består	  af	  formand,	  næstformand	  +	  
5	  medlemmer.	  Lynn	  Hansen	  og	  Tina	  Christensen	  blev	  genvalgt	  som	  suppleanter	  -‐	  der	  var	  ingen	  
modkandidater.	  
	  
Ad	  8:	  Eventuelt	  
	  
Formanden	  causerede	  over	  mulighederne	  for	  et	  Fællesråd	  på	  Nordbornholm,	  om	  en	  helhedsplan	  
for	  Folkemødet	  og	  om,	  hvorvidt	  foreningen	  skal	  gå	  ind	  i	  arbejdet	  for	  at	  få	  fibernet	  til	  området.	  
Dernæst	  takkede	  han	  de	  afgående	  bestyrelsesmedlemmer	  med	  vingaver.	  
	  
Næste	  bestyrelsesmøde	  er	  den	  7.	  april	  kl.	  17:00	  i	  Rådstuen.	  
	  
	  
	  
	  
14.03.2015/je	  


