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Dagsorden iflg. Vedtægterne 
 

Velkomst ved formanden v/Lykke-Lærke Qvist (LLQ) 
 

1. Valg af dirigent og protokolfører 
Aksel Pilgaard Jensen blev valgt som dirigent og Lene Green Olsson som 
protokolfører. 
 

2. Formandens beretning 
”2014 har været et ”omvæltnings år” for Snogebæk borgerforening. 
Vi startede året, efter sidste generalforsamling, som en ny bestyrelse med en 
ny formand, og vi gik straks i gang med at arrangere og fordele foreningens 
arbejde. 
Efter et halvt år måtte vi dog endnu en gang ud i at skifte formand, da vores 
kasserer fandt nogle uregelmæssige posteringer som dannede grundlag for, at 
vores formand valgte at gå af. Vi politianmeldte den afgående formand og han 
har netop været i retten og fået en bøde. 
Endvidere stod det klart at Kommunen, dropper at give foreningshuse tilskud 
fra 2016, så bestyrelsen har skulle forsøge at tænke i nye baner…..og vi 
tænker stadigvæk, og oven i det, er ”de frivillige hænder” fra byens beboere 
skrumpet sig så meget ind, at vi måske ikke engang kan holde liv i vore 
fællesspisninger efter sommerferien….men vi krydser finger for at der vil 
komme flere frivillige i år, der kan hjælpe til. 
Udover det, har vi jo efterhånden et rimelig fast ”program” her i Snogebæk og 
det program kørte også i 2014; 
Vi har; 
- Banko, som kører hver mandag hele året 
- Kræmmermarkedet, som kører hver lørdag fra maj til september som er et 

hyggeligt samlingspunkt, hvor masser af mænd og damer hjælper til. 
- Fællesspisninger ca. 6 gange årligt 
- Sankt Hans med bål og æbleskiver 



- Og så har vi de arrangementer, vi laver i samarbejde med Havnen, såsom 
vintererhverv-festen 
Jeg synes, at Snogebæk borgerforening stadigvæk har sin berettigelse og 
yder sit til at skabe fællesskab og sammenhold, her i Snogebæk”. 
Slutter formandens sin beretning. 
 
Derefter var der følgende spørgsmål:  
Datastuens fremtid; samarbejdet med koordinator Bjørn Pedersen er 
opsagt, pga. af misbrug af aftalen, med udgangen af forårets undervisning. 
Datastuen vil fortsætte til efteråret og sponsoraftalen med DagliBrugsen 
ophører først i 2016. En aftale, hvor DagliBrugsen har sponseret med kr. 
20.000 i 5 år. 
Den tidligere afgående formand; LLQ redegjorde, hvilke forhold og 
forholdsregler, SB vil tage i fremtiden iht. køb af varer. 
Kræmmermarked; bestyrelsen har besluttet at hæve stadepladsen til 50 
kr. pr. 2 m bordplade i forhold til 40 kr. tidligere. Dette skyldes, at der skal 
betales leje for at afholde markedet på havnens arealer. 
Snogbæks byfornyelsesprojekt; SB har intet udlæg ift. de planlagte 
projekter, BRK har søgt midler igennem fonde. 
SB indgår i 5 arbejdsgrupper og i en koordineringsgruppe sammen med 
Havnen, PIF og handelstandsforeningen. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2014 til godkendelse v/Ivan Qvist Rønne 
Revision 
Der blev efterspurgt om at noter til regnskab kunne tillægges regnskabet. 
Det havde bestyrelsen besluttet at ikke at vedlægge. 
Tages op til vurdering til næste års generalforsamling. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. p4 
På valg som medlem: Birgit Bender, Henrik Madsen (ønskede ikke genvalg) og 
Henning Bender. 
Birgit Bender og Henning Bender blev genvalgt og Peter Mogensen nyvalgt. 
 
På valg som suppleanter: Ivan Qvist (som ikke ønskede genvalg) 



Desværre blev ingen suppleanter valgt. 
Bestyrelsen består herefter af: Lykke-Lærke Qvist, Birgit Bender, Jørn 
Pedersen, Henning Bender, Peter Mogensen og Lene Green Olsson. 
 

5. Valg af revisor 
Rønne revision blev genvalgt. 
 

6. Indkomne forslag 
Ingen forslag var indkommet. 
 

7. Evt. 
Der blev spurgt ind til flg.: 
Ny opmaling på hytten ”Havets synner”. Det er op til ejeren.  
Da SBs indtægter ikke matcher udgifterne, skal der søges tilskud og fonde. 
Udlejning af Folkets Hus er dalet i de sidste år, måske som følge af krisetid. 
Det kræver også en vedligeholdelsesplan i Folkets Hus. SB har arbejdsweek- 
ender. Der er bl.a. blevet malet vinduer, entre, indendørs og udendørs toilet- 
ter mm. Tak til de frivillige, der har gjort en stor indsats. 
Der ønskes bedre belysning, nye akustiklofter, udsmykning på vægge og på  
længere sigt nyt industrikøkken søgt via fonde. 

           Market føring og branding af Folkets Hus. Dette gøres i dag, ved hjemmeside 
og Facebook (262 medlemmer) og der er lige blevet uddelt 500 folder i Snoge- 
Bæk og omegn. 

           En orientering om valgforordnet til Folketingsvalget søges nu blandt øens  
Borgerforeninger. Dette kan følges på SB hjemmeside. 

           Der ønskes en længere tilmeldingsfrist til medhjælperfesten. 
           Der ønskes mere opdatering i de diverse opslag i SBs opslagstavler. 
           Et medlem takkede bestyrelsen for dets arbejde: ”Tak for at I gider”. 

 
Derefter takkede dirigenten for en god generalforsamling med nogle gode  

           spørgsmål, hvor der kom godt rundt i krogene. 
 
 
           Protokolfører                                                               Dirigent            
           Lene Green Olsson                                                     Aksel Pilgaard Jensen 
      
            
                                                                     

 


