



Dagsorden 1. dec. 2020, Strandgade 34, 17.00-18.30

Referat: Elsebeth


Tilstede: Claus, René, Elsebeth, Linda, Sandja, Kirsten, Rie

Afbud: Kjeld


0
Velkommen til Sandja 
Præsentation af bestyrelsen

Sandja bliver inviteret med i vores Messenger-gruppe.

bestyrelsen præsenterede sig selv og de opgaver, de 
varetager.

1
Godkendelse af referat (F) Vi har besluttet at godkende referater via vores 

messenger-tråd. Referateterne kan hurtigere komme 
ud på hjemmesiden.

2 Gensidig orientering (F) • Nyt om FM,Sandja. FM venter til 1. marts med at 
komme med info om, hvordan FM bliver afviklet. De 
forestiller sig, at Sandvig bliver en zone. Rie og 
Sandja deltager på Kaffemødet 9. dec. 14-16


• BRKs brev om  nye helårs toiletters placering. 
Vi skriver tilbage, at vi gerne vil have et på Sandvig 
Scene Plads

• Orientering om Destination Bornholm, 

markedsføringsmøde. Elsebeth. Skal oplægget 
sendes rundt?


• Nyt om projekt Sceneplads, Claus

Sandja og Rie tager bestyrelsens tanker med om 
“Sandvig som en Zone”. 

. Claus og Kjeld udfylder skemaet vedr. helårstoilet 
og sender det til BRK.

(Kjeld) vil du? sende orientering om markedsføring 
af Bornholm ud til de erhvervsdrivende. Elsebeth 
tager fat i Kjeld.

Vi søger om midler til to nye toiletter på Sandvig 
Sceneplads

3 Økonomi (F) René Der er kommet regning på det nye tov. 

René går i gang med regnskabet.

4
Samarbejde med BRK (F) Claus Parkering i Sandvig. Bestyrelsen foreslår at invitere til 

borgermøde med BRK, hvor P-problemerne kan 
diskuteres.

Claus og Kjeld holder først et møde med BRK:



5

Jul og Nytår i Sandvig (Kjeld, 
Rie, Claus, Elsebeth

Forslag om ny juletradition i samarbejde med Sandvig 
Havn om udeaktiviteter.og boder på havnen den første 
lørdag i dec, faldt til jorden af nye Coronaregler. Bålet 
skulle tændes. Nyt forslag om, at lave en fælles 
juledag, hvor alle, der holder åbent, går med i en 
juleleg for børn. Juletræet skulle tændes af 
julemanden, der deler “gaver” ud til de børn, der har 
besøgt alle stederne.

Sidste forslag fra Elsebeth: Vi opfordrer alle med 
vinduer i gadehøjde, at pynte et vindue op med jul.

Bålet mangler at blive fyret af.

Træet tændes 1. advent. Vi annoncerer ikke 
hvornår.

Rie sender en opfordring ud til alle private, om at 
pynte et julevindue. Det skal være klar 1. advent.

Man går automatisk med i en konkurrence om 
“bedste vindue”.


Elsebeth sender  et skriv til Rie om konkurrencen

Rie sender det ud på FB.

6
Julefrokost for bestyrelsen Drøftelse om, hvordan vi kan holde en julefrokost.


Der er øjensynligt ikke et problem at samles, men det 
bliver uden påhæng. Alle kommer. Vi bliver 8 personer.

Dato lørdag 12/12 kl.13

Strandgade 34

7

Annullering af lejeaftale, 
Rådstuen. (Mail fra Gunver Mosin 
Kofoed 22/10 2020) Rie 
Skal vi imødekomme annulleringer 
af lejen og tilbagebetale penge til 
lejeren pga Covid-situationen? 

Vi skriver tilbage, at vi holder fast i betingelserne i 
Lejekontrakten. Der står: Lejen refunderes i tilfælde af 
aflysning op til 14 dage før datoen for arrangementet.


Rie skriver tilbage.

Evt (F) Flex-beboere, EF: de er super og et gode for Sandvig

Oversigts kort over byen, forældet

Brk-aftale om Rådstuen Rie snakker med Kjeld om BRK-aftalen er ok.

Næste møde (F) Mand 25. januar kl. 17.00 - 19.30 Rådstuen Kirsten sørger for mad

Punkter til næste møde (F)


