Snogebæk Borgerforening
Folkets Hus
Referat nr. 118 – generalforsamling 26. april 2017

Dagsorden iht. vedtægterne
Velkomst ved formand Lene Green Olsson
1. Valg af dirigent og referent
Ole Nisbeth blev valgt til dirigent og Mette Curdt til referent
2. Formandens beretning
Endnu et år er gået i Snogebæk Borgerforening med masser af aktiviteter med både liv i
Folkets Hus og udenfor i området Snogebæk.
Ved generalforsamlingen april 2016 fik bestyrelsen et formandsskifte og 2 nye medlemmer
tiltrådte.
I april 2016 afvikles forårets aktiviteter såsom fællesspisninger, foredrag i Torsdagsklubben
og bøfholdene 1 og 3.
Midt i maj begyndte sæsonen for Snogebæk Kræmmermarked, som forløb sig over 17
lørdage indtil midt i september 2016. Uden pladsleder Henning Wolder, som ønskede at
stoppe efter mange år, hvor han har varetaget denne store opgave med stor omhu og
engagement. Borgerforeningen takker Henning Wolder for sin store indsats.
Kræmmermarkedet som nu er en af de største på øen og kommer kun i stand ved hjælp af de
17 pladsmænd, der tidlig morgen og igen om eftermiddagen sætter bordene op og rydder
pladsen, mange gange med meget sved på panden.
Her vil jeg benytte chancen for at takke alle, men især den nu over 90-årige Elmer Hansen
som igennem mange år har sørget for at alt på pladsen var iorden med flagstænger m.m. Tak
for hjælpen Elmer og husk der er stadig kaffen på kanden i Kaffeboden.
Tak til de 16 damer, der igennem de 17 lørdage arbejder i Kaffeboden med godt humør og
stor service. Og Marina, der bager den efterspurgte kringle. Det bliver til en hel del
kringlestænger igennem sæsonen.
Sæson 2016 var uden nogen vejrmæssige aflysninger.
Kræmmermarkedet blev udvidet med op til 110 stadepladser for at imødekomme de
ventelister, der var med kræmmere, som ønskede at have en plads.
Der var tilpasning af de mange parkerede biler dette medførte, lykkes det at åbne op for at
kræmmernes biler blev parkeret ned bag skansen. Der blev givet plads til gæster kunne
parkere for at besøge kræmmerpladsen og Torvet bag Levertrans fabrikken med de nye
butikker.
Kræmmermarkedet 2016 som forløb sig over 17 lørdage/93 stadepladser gennemsnit, gav
økonomisk kr. 63.000 netto. Kaffebod kr. 18.000 netto i alt 81.000 netto. (2015 75.000)
Her skal lægges arealleje til Havnen kr. 13.775.
Sct. Hans festen blev i 2016 afviklet med 2 skolekorps fra Norge, gående oppe fra
DagliBrugsen ned til bålpladsen og som noget nyt, blev der i stedet for en båltale,
underholdning fra Bornholms Ungdomsskoles musikhold fra Nexø med dj og 2 piger, der
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sang. Dette foregik på den nye etablerede scene, som er kommet via Områdefornyelsen.
Kaffeboden havde åbent for kaffe og kage. Tak for de damer, der kom og gav en hånd med.
Og de 2 norske skolekorps, der bagefter nød en hotdogs eller to i Folkets Hus.
Fra oktober – januar havde borgerforening fællesspisning med Bøfhold 3 som tilberedte og
anrettede maden.
Fra februar – april var det Bøfhold 1 som stod for maden.
I alt 7 gange nød de mange spisende gæster en alsidig og lækker menu hver gang.
Bestyrelsen takker mange gange for den store opbakning, der er ved disse fællesspisninger,
men også den frivillighed og gode humør, der vises fra de to bøfhold samt dem, der hver
gang sørger for en fin opdækning med blomster på bordene.
Fællesspisning 2016 gav et økonomisk salg på 37.656 kr. (2015 28.510 kr.) Ca. 60 pers./pr.
gang. Middagen til jul var der 110 gæster.
Torsdagsklubben som er borgerforeningens foredrags klub kørte for 2. år med stor succes.
Oplæggene har vidt spændende fra at høre om, hvordan er det at være tilflytter i Snogebæk –
fortalt af Steffi Schöter fra Tyskland til Bodil Lundqvist fra Bornholms Amatørscene til
arkæolog Klaus Thorsen som fortalte om arkæologien på Bornholm, er bare nogle af de få,
der her nævnes.
Det var en stor succes, mange var mødt op, da vort eget bestyrelsesmedlem Henning Bender
havde billeder med fra Snogebæk – set med historiske briller. Hvilket han opfordres til at
gentage.
Torsdagsklubben: 8 gange 31 deltager i gennemsnit.
Tak til Torsdagsklubben for det gode initiativ og de gode foredrags holder, der gør at det
altid er en hyggelig og informativ eftermiddag hver måned. De hjemmebagte kager lokker jo
også.
Datastuen har med Aksel Pilgaard og hjælpere haft gang i undervisningen af IT for 60+ eller
førtidspensionister flere gange om ugen om formiddagen. Både i foråret og i efteråret. Her
kan læres meget. Men der er også tid til det sociale. Tak til Aksel. Tak til DagliBrugsen som
igennem de sidste 5 år har støttet Datastuen.
Billardklubben ”Den skæve kø” har travlt på ”loftet” – 1. sal på Folkets Hus flere gange om
ugen, både i dagtimerne og i aftentimerne. Skønt at høre, at der bliver grinet og snakket
igennem, helt ned til at det høres i salen.
Der er banko hver mandag aften hele året rundt i Folkets Hus. Og især julebanko er ekstra
populært. Der spilles om de mange sponsor gaver og mange får mulighed for at få en
præmie med hjem. Tak til det trofaste banko hold, der gør en kæmpe indsats. Økonomi:
2016 kr. 65.000 netto (2015 42.000).
Lyspunktet har hver mandag formiddag fra september – maj gymnastik i Folkets Hus for
ældre ført an af Birthe Vesth. Der arbejdes igennem og der er tid til hygge.
Hver onsdag eftermiddag spilles der bridge v/Grethe og Arne Christoffersen.
Vi har haft julemarked over 2 dage i november måned – den 25. november og 26. november
med 17 kræmmere som solgte ting og sager – i julens tegn.
Vi solgte kaffe, æbleskiver, øl og vand. Gurli Antvorskov solgte sine fiskeanretninger.
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På årets korteste dag, den 21. december blev vintersolhverv fejet med fakkeltog fra
DagliBrugsen ned til bålpladsen og der blev sunget ved bålet. Derefter serverede Havnens
folk fiskesuppe. Tak til havnen som gav Snogebæk Borgerforening overskuddet.
Alle disse nævnte aktiviteter kan ses på Snogebæk Borgerforenings hjemmeside, som
varetages af vores web-master Henning Bender.
Facebook gruppen Snogebæk Borgerforening har 511 medlemmer fra nær og fjern, og der
prøves på at holde disse 2 medier levende og interessante.
Bestyrelsen har også deltaget i flere eksterne møder, bla. I BRK og andre relevante.
SB er medlem er paraplyorganisationen BBS Bornholmske Borgerforeningers Samvirke,
som er en meget aktiv forening med Jørgen Hammer som formand.
Snogebæk Borgerforening har deltaget i Område fornyelsen helt fra projektets start – med
de mange månedlige møder og beslutninger.
Den 3. november blev der afholdt et offentligt borgermøde – et informationsmøde om
Områdefornyelsens status og fremtidsplaner.
Der kommer en arbejdes-søndag, den 21. maj, hvor der skal flyttes nogle motionsredskaber
og legeområdet får nogle joller m.m. Opslag kommer.
Der er kommet mange nye tiltag i Snogebæk igennem årene. Et legeplads område med
bænke. En shelter med bålplads og verdens bedste udsigt. En motionsbane, der løber fra
vendepladsen ved Balka, forbi havnen over til stranden ved Hammeren. En Torveplads
mellem Levertrans fabrikken og de 3 skorstene. Havnen har fået lejet Levertrans fabrikken
ud til erhverv. Arnes hytte lejes ud til PIF Povlsker Idrætsforening.
Havnemolen har fået lavet siddepladser samt en udvidet mole med bænke og borde samt
trappe med lys i vandlinjen til badende gæster.
Der arbejdes fortsat på flere ting, bla. petange-bane – et nyt udsigt-område, udbedring af
Hammeren og sauna til vinterbader.
De indsatsområder vi har arbejdet på i bestyrelsen, er få Folkets Hus til se tidssvarende ud
og ønskeligt at leje til møder og fester m.m.
Der er nu mulighed for at, når Folkets Hus bookes kan der bestilles projektor, mikrofon,
teleslynge samt elektronisk keyboard.
Der er indkøbt nyt bestik, vinglas og køkkenmaskiner m.m.
Et ny hegn er blevet sagt op mellem Folkets Hus og naboen på Elses Løkkevej.
Vedligeholdelse af bygning ”Redningshuset”, som lejes af Bo Bendixen og Clemente er
blevet malet og nye porte opsat.
Vi har fået en ny medarbejder på timeløns basis – da Gurli Antvorskov ønskede at gå på
efterløn i september 2016.
Folkets Hus er blevet lejet ud 37 gange til fester og møder.
Men der er stadig plads til flere aktiviteter i Folkets Hus. Bestyrelsen har talt om
forældre/barn gruppe – lokal historiske møder m.m. Ideer modtages gerne.
Snogebæk Borgerforening har flg. lejemål med Snogebæk havne grill med Karina Ipsen,
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galleri Bo Bendixen og vi har i april 2017 forlænget lejekontrakt til brugskunst Clemente i
endnu 3 år.
Vi har fået en ny og anderledes sponsorkontrakt med DagliBrugsen, som giver os sponsorkroner sat i forhold, det der handles i Brøgsen. Tak for støtten siger vi til Brøgsens
bestyrelse, for dette samarbejde.
Det ligger i tråd med, at SB handler lokalt og bruger også håndværker lokalt, så vidt det er
muligt.
Indsatsplanen for året 2016/17 har været at nedbringe og have fokus på driftsudgifterne i
foreningen. At nedbringe udgifterne, hvor det er muligt.
Så tiltagene har været, at SB selv overtaget regnskabsadministrationen og fået udarbejdet en
ny kontakt med Rønne Revision, hvorved de stadig varetager lønudbetaling, skat, moms og
årsregnskab. Foreningens kasserer varetager bogholdningen af kassebilag, afstemning m.m.
Et nyt regnskabssystem blev hermed indkøbt i juni 2016 og sammenkørt med Rønne
Revision.
Varmeudgifterne ønskes også at blive nedbragt, så der er vedtaget, at få en varmestyring i
huset.
Der investeres i nyt styresystem, der kan regulere varmeforbruget i hele huset med udeføler
og styring ud fra brugen af varme – de forskellige dage på ugen. Dette kan styres over
internettet. Dette vil give en væsentlig for besparelse på forbruget.
Forsikringsmæssigt er vi ved, at få kigget på vores forsikringer med et andet
forsikringsselskab. For at holde unødvendige udgifter nede.
Rengøringsstillingen, som nu er en pedel/rengøringsstilling er blevet omlagt til en timeløns
ordning, hvor flere tidligere funktioner er blevet omlagt.
Bla. bookning/rundvisninger af Folkets Hus ligger hos bestyrelsen. Vinduespudser er blevet
opsagt. Duge indgår ikke mere i et lejemål, når man holder fest bla.
Det er med til nedbringe årsudgifterne på lønninger.
Nyt nøglesystem til Folkets Hus er blevet taget i brug samt der er opsat en nøgleboks.
Trist – et lille suk. Vi her på det sidste har mistet forskellige ting fra køkkenet.
Bla. ca. 40 dybe tallerkner af det kongelige porselæn og nu mangler en pålægsmaskine. Kan
tilføje at, der bliver hvert år – ved vores arbejdsdage i Folkets Hus udarbejdet en
inventarliste.
Alle tiltag og aktiviteter kunne og kan ikke lade sig gøre, uden de kræfter der er lagt i fra
alle de frivillige i og omkring Snogebæk.
I marts 2017 holdt Snogebæk borgerforening en medhjælper fest for at takke alle, der giver
en hånd med. Uden dem, ville det ikke kunne lade sig gøre.
Jeg vil takke bestyrelsen for deres arbejde og engagement.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Ivan Quist fremlagde regnskabet, som blev godkendt efter nogle få spørgsmål, som ikke gav
anledning til større debat.
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4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg var:
Birgit Bender, Henning Bender og Peter Mogensen, alle modtager genvalg.
Valgt blev:
Birgit Bender, Peter Mogensen , Jeanne Pind og Ole Dahl.
Henning Bender blev valgt til suppleant.

5. Valg af revisor
Rønne Revision blev valgt.

6. Indkomne forslag
Der var ingen forslag fra medlemmerne.
7. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne (jf. vedhæftede)
Vedtægtsændringer kræver , at 20 % af medlemmerne er til stede.
Efter uddybning af forslaget gav de fremmødte udtryk for, at de ville stemme for, og den
formelle vedtagelse blev udskudt til ekstraordinær generalforsamling, som var indkaldt til at
finde sted umiddelbart efter afslutning af den ordinære.

8. Eventuelt
Det blev påpeget, at redningskransen ved Hammeren ikke hænger ved det grønne skilt med
redningsnummer.
Fiskerstien skal bevares. Bestyrelsens repræsentanter tager det med på møde i
Områdefornyelsen.
Kommunen rydder ikke op efter sig, når de klipper træer og buske ned langs stien.
Dirigenten takkede for en god generalforsamling.
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Forslag til vedtægter
for Snogebæk Borgerforening

§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn:
Foreningens hjemsted:

Snogebæk Borgerforening, forkortet SB
Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø
Bornholms Regionskommune.
CVR nr: 61 53 60 19
§ 2 – Formål

Foreningens formål er:
- at arbejde for borgerinddragelse og varetage alle fælles interesser i Snogebæk
- at medvirke til bevarelse af Snogebæks miljø og egenart
- at deltage i arbejde omkring kulturelle anliggender
- at arbejde for et godt klima, fællesskab og sammenhold beboerne imellem
§ 3 – Medlemmer
Som medlemmer optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Personligt myndige borgere med postadresse i Snogebæk (se bilag 1, afgrænsning af Snogebæk) er
fødte medlemmer.
Medlemmer med postadresse uden for Snogebæk betragtes som interessemedlemmer.
§ 4 – Generalforsamlingen
Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgang af april.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel i den lokale presse
med angivelse af tid og sted.

Stk. 3

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.
Dog er det kun medlemmer med postadresse i Snogebæk jf. bilag 1, som har
stemmeret såfremt
- foreningen begæres opløst
- der skal pantsættes eller afhændes fast ejendom
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
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Stk. 4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1) Valg af dirigent og protokolfører
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 6
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Stk. 5

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være
bestyrelsen i hænde skriftligt senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april og lægges
ud på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 7

Beslutninger vedtages ved simpelt flertal og ved håndsoprækning.
Der foretages skriftlig afstemning såfremt èn deltager ønsker det.
Til ændring af vedtægterne kræves 2/3 flertal.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal bruges, foretages
skriftlig afstemning. Ved personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
§ 5 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt
og skal afholdes, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne, som har postadresse i
Snogebæk jf bilag 1, fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for
formanden.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med syv dages varsel ved annoncering
i den lokale presse med angivelse af tid, sted og dagsorden. Bestyrelsen er desuden
forpligtet til at indkalde, hvis det besluttes på den ordinære generalforsamling eller
hvis det skriftligt forlanges af mindst 50 af foreningens medlemmer, som har
postadresse i Snogebæk jf. bilag 1.
§ 6 – Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.
Der vælges 1-3 suppleanter, som er velkommen til møderne.
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I ulige år vælges 3-4 bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter
I lige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter
Alle valg er for to år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant.
Stk. 2

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3

Formanden – ved fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder, som
indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Møderne afholdes efter behov og
aftales så vidt muligt forlods.
Der kan indkaldes til bestyrelsesmøde, såfremt formanden eller tre
bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt.

Stk. 4

Formanden leder møderne og sørger for, at beslutninger føres til referat, som arkiveres
både digtitalt, pt i Dropbox, og på tryk.

Stk. 5

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori dette eller medlemmets nærmeste
familie har økonomisk eller personlig interesse i sagens udfald.

Stk. 6

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.

Stk. 7

Hvert bestyrelsesmedlem kan få godtgjort udlæg til papir, printerpatroner m.v.

§ 7 – Økonomi, regnskab, revision
Stk. 1

Årsregnskab foretages af det valgte revisorfirma og skal være tilendebragt inden den
1. april. Revisor skal være enten registreret eller statsautoriseret.

Stk. 2

Foreningens regnskab føres af kassereren i samarbejde med den valgte revisor.

§ 8 – Tegningsregler
Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening.
Prokura kan meddeles.
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Ved alle handlinger af væsentlig betydning for foreningen tegnes den af bestyrelsen i
forening.

St. 2

Kun generalforsamlingen, jf. § 4, kan pantsætte eller afhænde fast ejendom bortset fra
prioritering. Stemmeret har de medlemmer, som har postadresse i Snogebæk jf. bilag
1.
§ 9 – Vedtægtsændringer

Stk. 1

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal, jf. § 4, stk. 7, på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2

Ændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§ 10 – Opløsning

Stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer jf. § 3 stemmer for på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
I tilfælde af opløsning fortsætter den siddende bestyrelse, indtil den økonomiske
afvikling af foreningens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler.

Stk. 2

Eventuelle overskydende midler tilfalder initiativer til Snogebæks forskønnelse.
Beslutning om den konkrete anvendelse træffes af bestyrelsen.
§ 11 – Ikrafttræden

Foreningens vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling
6. september 1965 og seneste ændringer fremlagt på generalforsamlingen 26. april.2017
og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling ???
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Bilag 1
Afgrænsning af Snogebæk:
1. Starter grænsen med Krogen (begge sider) – grænsen til Bodilsker er klart afgrænset med en
bom.
2. Nørrevej begge sider (minus Campingplads)
3. Sdr. Landevej (østsiden)
4. Poulskervej mod vest frem til Dueoddevej (kun sydsiden)
5. Hovedgade mod øst fra Dueoddevej begge sider med biveje indtil Smedehjørnet.
6. Smedevej mod syd (begge sider) (forbi Maglekær).
7. Margrethevej (begge sider)
8. Bethesdavej (nordsiden) frem til stranden.
9. Stranden mod nord frem til Krogen
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