Snogebæk Borgerforening
Folkets Hus

Referat nr. 131 – generalforsamling 24. april 2018
Dagsorden iflg. vedtægter.
Velkomst ved formand Lene Green Olsson
1. Valg af dirigent og protokolfører
Aksel Pilgaard blev valgt til dirigent og Ole Dahl til protokolfører/referent.
2. Formandens beretning

Siden generalforsamlingen april 2017 udtrådte et bestyrelsesmedlem og suppleant HB blev
fuldgyldigt medlem. Så bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Årshjulet: Fra april 2017 afvikles forårets aktiviteter; såsom fællesspisninger med
bøfholdene som tilberedte al den dejlige mad, foredrag i Torsdagsklubben samt
bøfholdene 1 og 3.
Midt i maj 2017 begyndte sæsonen for Snogebæk Kræmmermarked, som forløb sig over 17
lørdage indtil midt i september.
Kræmmermarkedet, som 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/ned.
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 og æbleskiver. Det bliver til en
hel del kringlestænger og mange æbleskiver igennem sæsonen.
Kræmmermarkedet blev udvidet i 2016 med op til 110 stadepladser for at imødekomme de
ventelister, der var med kræmmere, som ønskede at have en plads, især på de lørdage i
højsæsonen. Det var en god disponering, set også i 2017. Alle, der ønskede en plads eller 2,
fik plads. Vi måtte endda midt på sommeren hurtigt få lavet 10 ekstra bordplader, som gav
20 plader. Og den 8. juli var der opstillet 121 pladser. Men den investering blev hurtigt
tjent ind på over de næste lørdage. En udvidelse af pladser har dog givet pladsmændene
noget ekstra arbejde. Og man må sige, at de ikke kommer sovende til, at få pladsen gjort
klar til kl. 7.30. Men det er lykkes. Og ros til dem og at de siger ja, til at komme igen, i år.
En udfordring har været at få plads til alle de biler, både kræmmerens egne og alle de
besøgenes. Det er lykkes lidt hen ad vejen, at få kræmmernes biler ad vejen, ved at åbne
op for at parkere nede bag skansen. Dette har givet plads til gæster kunne parkere for at
besøge kræmmerpladsen og Torvet bag Levertrans fabrikken, samt Snogebæks andre
butikker og caféer.
Sæson 2017 var en sommer med megen lidt sommervejr og det gav satte sit præg på, især
salget af kolde drikke i Kaffeboden. Dog havde vi, kun én vejrmæssig aflysning - men det
var tit en ret våd kræmmerplads, der mødte kræmmerne om morgenen. Nogle kræmmere

mente endda, at de skulle have taget deres svømmebælter med. Så store var
vandpytterne, men de tørrede op henad formiddagen. Så tak for kræmmernes ihærdighed
at de mødte op, alligevel. Og det viste sig, at de fik og gæsterne fik en god dag på
markedet. Trods alt, at vejret drillede.
Kræmmermarkedet 2017 som forløb sig over 16 lørdage heraf 1 aflysning/gennemsnitlig
91,5 stadepladser (2016 17/93) gav økonomisk kr. 52.450 netto (2016/67.300). (Indtægter
på leje af borde/50kr.stk, salg i Kaffebod minus varekøb, vedligeholdelse af Kaffebod samt
arealleje til Havnen kr. 12.838).
Kaffebodens salg af kringle; Marina bagte ca. 150 stænger og mange mange æbleskiver.
Disse er en meget efterspurgt vare og flere og flere turister kommer og nyder og har dette
som en tradition at smage på Snogebækkere æbleskiver og hjemmebaget. Stor tak til
Marina.
Kræmmermarkedet havde god pressedækning af Bornholms Tidende op til flere gange på
sæsonen.

Sct. Hans festen blev i 2017 afviklet stille og roligt i regnjakke-vejr. Desværre blev vi ikke
tildelt et skolekorps-orkester fra Norge, som plejer at gå fra DagliBrugsen ned til
bålpladsen. Dette har vi i år ligesom sidste år, beklaget til Team Bornholm. Og vi håber, at
vi kommer i betragtning i år. Det har været en tradition i Snogebæk og folk undre sig, når
det ikke er med i programmet samt det har været en tradition, at foreningen har taget sig
godt af skoleorkesteret, når de har spillet. De har altid fået et traktement over i Folkets Hus
som tak.
I 2016 havde Sct. Hans festen som noget nyt, i stedet for en båltale, underholdning fra
Bornholms Ungdomsskoles musikhold fra Nexø med dj og 2 piger, der sang. Dette foregik
på den nye etablerede scene, som er kommet via Områdefornyelsen.
Men i 2017 besluttede bestyrelsen at ikke have noget underholdning. Kun bål og
Kaffeboden, der havde åbent for kaffe og hjemmebagt kringle.
Bestyrelsen er ved at tilrettelægge Sct. Hans fest 2018.

Den 9. juli 2017 havde vi Kaffeslabberas udenfor og inde i Folkets Hus. Marina kom med en
rigtigt god ide. At lave et kæmpe kaffe- og kagebord – spis, hvad du kan for kr. 50 i Folkets
Hus og det synes vi også var en fantastisk ide.
Marina fik 32 bagere, der donerede 52 forskellige slags kager og 5 damer hjalp til at dagen
forløb hyggeligt og at, der hele tiden var et fyldt kagebord. Arrangementet gav et flot
overskud.
Tak til Marina for organiseringen og de frivillige, der gav en hånd. Vi blev dækket godt ind
pressemæssigt med både Bornholms Tidende og TV2 Bornholm som kom på besøg. Der
kom mange glade og sultne gæster, som gav udtryk for at det var, da en strålende ide og

nogle spurgte om, vi ville være der hver søndag.
Men vi kan godt sætte i udsigt, at vi vender tilbage til juli igen.
Fra oktober – januar havde borgerforeningen fællesspisning med Bøfhold 3 som tilberedte
og anrettede maden.
Fra februar – april var det Bøfhold 1 som stod for maden.
I alt 7 gange med gennemsnitligt 64 gæster/gang (71/2016) som nød en alsidig og lækker
menu hver gang. (Bruttoindtægten blev kr. 34.400 (38.000/2016). Varekøb kr. 18.600
(20.000/2016) plus indtægt på drikkevarer på kr. 8.300 (4.000/2016).
Størst tilslutning har været til julespisningen og til gule ærter. Så dette vil blive gentaget til
næste sæson.
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 oprydning og en fin opdækning med blomster på bordene og flot foldet
servietter.
Torsdagsklubben, som er borgerforeningens foredragsklub, kørte for 3. år med stor succes.
Oplæggene spænder vidt fra at høre Lillian Hjort-Westh fortælle om Martin Andersen Nexø
og synge med på julens sange fra Højskolesangbogen med Sigrid Abrahamsen (samtidig
med at der blev serveret Luciaboller) bare nogle af de få, der her nævnes.
Det var en stor tilslutning og mange var mødt op, da vort eget bestyrelsesmedlem Henning
Bender fortalte om Den oversøiske udvandring fra Bornholm, hvor han har fulgt bl.a. folk
også fra Snogebæk og omegn.
Torsdagsklubben: 8 gange 30 deltager i gennemsnit. Indtægt kr. 30/person går til honorar,
bage varer og udskrift af brochurer.
Tak til Birgit og Henning Bender som er ophavsmænd til foredragsklubben for de gode og
varierede foredrag/foredragsholder samt at Birgit sørger for hjemmebag hver gang. Tak til
de frivillige, som hjælper med borddækning og opvask m.m.
Vi kan oplyse, at programmet for efteråret 2018 og foråret 2019 er allerede tilrettelagt og
lagt ud på hjemmesiden. Snogebæk Borgerforening.
Programmet er som altid meget varieret og det er dejligt at så mange foredragsholdere har
takket ja, til at der er mulighed for mange informative og spændende torsdage
eftermiddage i Folkets Hus fremover.

Datastuen har med Aksel Pilgaard og hjælpere haft gang i undervisningen af IT for 60+ eller
førtidspensionister flere gange om ugen om formiddagen. Der har også været mulighed for
at scanne billeder m.m. Både i foråret og i efteråret. Her kan læres meget. Men der er også
tid til det sociale. Tak til Aksel og hjælpere.

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.
Vi kan oplyse, at billardklubben har fået en dejlig udfordring med flere medlemmer, som
bevirker, at de ønsker at oprette flere hold spredt ud over ugen.
Vi, i bestyrelsen hilser kun dette velkomment og glæder os over, at Folkets Hus bliver
brugt, så meget så muligt. Vi ønsker ”Den Skæve Kø” tillykke med det flotte medlems antal.

Der er banko hver mandag aften hele året rundt i Folkets Hus. Og især julebanko er ekstra
populært. Der spilles om de mange sponsorgaver. Til jul 2017 var der gaver/gevinster fra
153 sponsorer. Tak til det trofaste banko hold, der gør en kæmpe indsats. Økonomi: kr.
56.300 netto (2016 kr. 65.000 netto) (2015 42.000).

Lyspunktet har hver mandag formiddag fra september – maj ældregymnastik i Folkets Hus
ført an af Birthe Vesth. Der arbejdes igennem og der er tid til hygge.
Og den første mandag i måneden spilles der pensionistbanko om eftermiddagen.
Hver onsdag eftermiddag holder Bridgeklubben v/Grethe og Arne Christoffersen.
De afholdt 20 års jubilæum her i foråret 2018.
Der har været afholdt 2 udstillinger den 21. maj og 1. oktober med Bornholmske Samler,
hvor SB har støttet med at udstillingen kan afholdes i Folkets Hus.
Jens Rehfeldt var meget tilfreds med besøgstallet.
Vi sagde sagt ja til Born Fiber om at holde et infomøde 29. august 2017 som blev afholdt i
Folkets Hus med over 50 personer, der mødte og havde gode relevante spørgsmål.

Julemarkedet over 2 dage i november måned – den 18. november og 19. november med
kræmmere som solgte ting og sager – i julens tegn.
Valgte SB, at overlade til Gurli Antvorskov, som vi tidligere har afholdt dette arrangement
med, grundet bestyrelsens manglende ressourcer.

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 delte deres overskud med Snogebæk Borgerforening.

Det var et smukt arrangement som traditionelt bød på den varme fiskesuppe med
hjemmebagt brød og hvid gløgg. Specielt hyggeligt i år, da vejret viste sig fra den lune side
uden blæst, så man kunne sidde på bænkene ved shelteren, spise og nyde måneskinnet ud
over havet. Tak til Havnen og vi glæder os allerede til næste gang.

Den 15. februar 2018 afholdt SB et hjerte-lungeaftenkursus, hvor bestyrelsen og andre
implicerede som er aktive i Snogebæk-området såsom havnens folk m.m.
Vi kunne godt være nogle flere deltagere, da mødedeltagelsen ikke var så høj.
Men nu er vi flere, der kan bruge en hjertestarter. Og vi ønsker at følge op på dette.

De sidste nye aktiviteter inkluderer mere børnene. Børneloppemarkedet, afholdt
Langfredag 30. marts, hvor besøgstallet var tilfredsstillende og dejligt at høre at
børnefamilier kom fra hele øen. Vi vil afholde børneloppemarked igen i efterårsferien og
igen til næste langfredag. Tak til Karina Hemmingsen for samarbejdet.

Den 8. april var der inviteret børn + (voksne kun iflg. med børn) til premiere på
Børnebanko. Det var nogle dejlige timer en søndag eftermiddag. 32 var fremmødt af 18
børn, og var så dygtige og stille til at spille banko. Børnene fortalte, at de gerne ville komme
igen og nogen ville have nogle klassekammerater med.
Der er planlagt og annonceret børnebanko igen, søndage den 10/6 – 23/9 og julebanko
2/12.

I denne anledning kom vi i dialog med flere børn og deres forældre/bedsteforældre, som
ønskede flere aktiviteter, især om søndagen.
Kreativ eftermiddag, PlayStation og brætspil.
SB afholder en brætspil-eftermiddag til september 2018.
Samtidig afholdes en bog-bytte dag i Datastuen i nær fremtid.

Vi støtter projekt ”Ren by” som har arrangement i juni og igen i september måned 2018
med sponsorat af sorte sække og kaffe, te, saft i Folkets Hus.

Alle disse nævnte aktiviteter kan ses på Snogebæk Borgerforenings hjemmeside, som
varetages af vores web-master Henning Bender. Så hold øje. Men der kommer også opslag
i SBs opslagskasser 3 steder i Snogebæk; Folkets Hus, Tanken og på kræmmermarkedets
Kaffebod samt i DagliBrugsen.

Facebook gruppen Snogebæk Borgerforening har 620 (2017/511) medlemmer fra nær og
fjern, og der prøves på at holde disse 2 medier levende og interessante.
SB er medlem er paraplyorganisationen BBS Bornholmske Borgerforeningers Samvirke,
som er en meget aktiv forening med Jørgen Hammer som formand.

Snogebæk Borgerforening er medlem i styregruppen med 2 deltagere formand +
pladslederen fra Snogebæk Kræmmermarkedet (samt havneformanden som jo har 2
kasketter på) Vi har deltaget i Område fornyelsen helt fra projektets start – med de mange
månedlige møder og beslutninger. Område fornyelsen afslutter i udgangen af 2018, men
der kan søges om forlængelse ½ år ind i 2019. Evt. for at afslutte alle projekter.
Der arbejdes på et borgermøde (sidst 3/11.16) /arbejdsdag (21/5-17) i nær fremtid.
Hold øje med opslag.
Flg. projekter er, der blevet arbejdet på. Nogle er etableret og andre er på vej.
Bænkepartier ude på havnemolen.
Badnedgang med stige og belysning.
Etableret en betonplatform med bænke og borde på Havnen.
Shelteren.
Cross bane.
Natur legeplads.
Petanque-bane.
Restaurering af Levertrans fabrik til erhvervsudlejning.
Restaurering af Arnes Hytte til brug for udlejning til PIF til outdoor aktiviteter samt
Havnefesten.
Restaurering af Snogebæk Havns gamle og historiske mole ”Hammeren”.
Udsigts plateau (til højre for naturlegepladsen).
Beton belægning ændret på Snogebæk Torv.
Sceneområde med stensætning og belysning.
Grønttorv på Snogebæk Torv.
Projekter som gennemføres efteråret 2018:
Færdiggørelse af Arnes Hytte PIF klublokaler
Påbegyndelse efter uge 19/2018 af natur stens terrasse på 60m2 med kik til ”Hammeren”.
Betonplatform på Havnen før etablering af saunaen. Sensommer 2018.
Sauna med vindues-kik til havnet mod syd. Planlagt august 2018. (Mangler
byggetilladelsen).
Redningsbåden mangler de sidste midler.
Sparekassen Bornholm kr. 100.000
Brdr. Larsen
- 50.000

Områdefornyelsen
- 300.000
Redningsbådens venner 150.000
kr. 600.000
Den 17. april afmærkede Redningsbådens venner udstillingshusets ønskede placering og
størrelse på stedet.

Alle disse tiltag opført eller kommende opførelser er alle taget fra de workshopgrupper der
var ved Områdefornyelsens begyndelse. Og blevet mulige fra de fonde, der har støttet
initiativerne undervejs.

De indsatsområder vi har arbejdet på i bestyrelsen, er få Folkets Hus til se tidssvarende ud,
synes vi er lykkes.
I den ånd og for at nedbringe driftsudgifterne søgte SB, puljemidler i BRKs renovering af
forsamlingshuse/klimaskærm til udskiftning af vinduer, døre og renovering af
muroverliggere over disse samt udskiftning af vindskeder og dækbrædder på taget.
Der blev ansøgt kr. 317.068,88 og bevilliget 100 %. 21 vinduer/11 døre Rationel træ indv.
stål udv. 177.010,10 ex. moms div. mat. kr. 14.660 ex. moms løn 161 timer 61.985 ex.
moms.
Arbejdet blev påbegyndt først i februar og færdiggjort 20. april 2018.
Det bemærkes, at isolationsværdien er væsentligt højere. Salen er blevet varmere.
Tak til Snogebæk Byg for godt samarbejde og stor villighed for små ekstra opgaver.
Samt tak til frivillig John Westh som med stor omhu har malet vindueslysninger og lappet
tapet o.m.
Der er ydere mere søgt i samme klimaskærm/renovationspulje om optimering af
varmeenergien i Folkets Hus. Der er lavet 3 varmekredse som omfatter 1. sal og Datastuen
og resten af huset, som bliver styret af en rum/udeføler til regulering af varme. Det
bevirker, at ventilregulatorer ikke er brugbare mere. Varme styres elektronik over nettet.
Så hvert enkelt rum kan varmereguleres efter behov og brug. Efterisoleret af fritlæggende
rør. Alt dækket af BRKs pulje.
Der arbejdes på, at fra samme pulje, dog 2018, at få udskiftet al belysning med led-lys samt
nye lamper både indendørs og udendørs. Vi afventer.
Vi sendte en ansøgning til Sparekassen Bornholms fond om tilskud til 20 nye borde, da de
gamle var slidte og mange kunne ikke repareres yderlige. Prisen for disse borde er kr.
89.900/4.500 pr bord.
Vi fik bevilliget 28. august kr. 20.000 til hjælp af Sparekassens fond.
Vi handlede lokalt, InHouse i Nexø som gav os, ydermere kr. 10.000 i sponsorat og 21 %
rabat ca. kr. 19.000, så den samlet pris SB skal betale ca.kr. 41.000 ex. moms.
Figurere ikke på årsregnskabet 2017, først i 22. februar 2018, da leveringen blev forsinket.

SB har en ansøgning i Trygfonden om at blive fadder til en hjerte-lunge starter for en 3-årig
periode.
Så er SB efter sendt ansøgning, kommet i betragtning og nomineret i Fantastiske
Fællesskaber sammen med 9 andre meget forskellige fællesskaber. En hyldest til alt det, vi
har og løfter sammen – og det er ikke så lidt vi mødes om. Dette passer rigtigt godt på også
Snogebæk Borgerforenings aktiviteter og frivillige.
Fantastiske fællesskaber er TV2 regionernes konkurrence. Den 20. april 2018 blev jeg ringet
op af TV2 Bornholm. Juryen som består af tidligere højskoleforstander Lilian Hjort-Westh,
Poul Friis Hansen tidligere direktør Bhs. Brand og Jan Jørgensen direktør for TV2 Bornholm.
Tuborg fonden og lokale-anlægsfonden lægger kr. 50.000 til den regionale pris. Og de
penge, vil vi gerne øremærke til en optimering i Folkets Hus’ køkken. For den gode historie,
der fortalt, er de 2 fantastiske bøf-hold, der laver den gode mad til vores fællesspisninger.
Al frivilligt til det fantastiske fællesskab i Snogebæk.
TV2 Bornholm vil sende en lille portrætfilm, som vil vises på TV2, web og Facebook. Det
håber vi, at der stilles op på.
Vi håber, at kommer til landsfinalen og komme i betragtning med en pris på yderlige kr.
100.000.

Der er nu mulighed for at, når Folkets Hus bookes, kan der bestilles projektor, mikrofon,
teleslynge samt elektronisk keyboard. Og det bliver benyttet. Og der lægges vægt på at der
puslerum/handikap adgang/toilet. Samt det nyeste et trappegitter på trappen op til 1. sal.
Der er indkøbt nyt bestik, vinglas og køkkenmaskiner m.m. Men desværre er der et svind i
køkkenet. Den elektriske skæremaskine mangler samt savner bøfholdet deres
pølsemaskine. Der er nu lagt fokus på at meddele lejere og brugere, at intet service må
forlade Folkets Hus. Der bliver opført inventarlister.

Vi har indgået en aftale i 2017 med billardklubben ”Den Skæve Kø”, at opføre et toilet på 1.
sal til deres brug. SB betaler materialerne og billardklubber leverer frivillige arbejdskraft.

Folkets Hus er blevet lejet ud 36 (2016/37) gange til fester og møder. Foruden SB egen
møder, arrangementer. Banko, bridge, Lyspunkt, Den Skæve Kø, Bøfhold 1 - 3
Der er plads til mere udlejning på trods af her i marts/april 2018 har der været fuldt booket

i weekenderne.

Snogebæk Borgerforening har flg. lejemål med Snogebæk Havnegrill med Karina Ipsen,
galleri Bo Bendixen og vi har i april 2017 forlænget lejekontrakt til brugskunst Clemente i
endnu 3 år samt januar 2018 forlænget lejemålet med Grillen endnu i 5 år. samt fået
redigeret i kontrakterne for u-relevante passager.
Kan endvidere berette, at Grillen er blevet malet udvendig af et bestyrelsesmedlem. Tak for
det Peter.
Vi har en sponsorkontrakt med DagliBrugsen, som giver os sponsor-kroner sat i forhold, det
der handles i Brøgsen. (Max kr. 20.000/årligt). 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 og fortsat i 2018 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 igen og fået
udarbejdet en ny kontakt med Rønne Revision, hvorved de stadig varetager lønudbetaling,
skat, moms og årsregnskab. Foreningens kasserer varetager bogholdningen af kassebilag,
månedskontrol m.m. kr. 19.275
Et nyt regnskabssystem blev hermed indkøbt i juni 2016 og sammenkørt med Rønne
Revision, som vor kasserer bogfører ud fra. Dette har givet SB en markant besparelse på
administrations omkostning på (kr. 25.000 /2016) til kr. 900.
Stor tak til kasser en Birgit Bender, som har sat sig i, alt dette og varetager opgaven med
UG+.
Siden september 2016 har vi omlagt rengøringen til timebasis og dette har givet en
besparelsen i 2017 på kr. 44.000 med en medarbejder på timeløns basis.
Samt en besparelse på arbejdsløn til mindre vedligeholdelsesopgaver som vores
bestyrelsesmedlemmer og pedel varetager.

Vi har gennemgået alle vores forsikringer og valgte at skifte forsikringsselskab fra Alm.
Brand til Bornholms Brand igen for at handle lokalt.
Nyt nøglesystem til Folkets Hus er blevet taget i brug samt der er opsat en nøgleboks. Det
fungerer godt og bruges af udlejere.
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.

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 2018 afholdt SB medhjælper fest for at hermed takke alle, der giver en hånd med.
Uden dem, ville det ikke kunne lade sig gøre.
Jeg vil takke alle de frivillige, bestyrelsen for deres arbejde og engagement.

Snogebæk Borgerforening
Formand Lene Green Olsson

Efter formandsberetningen tog Jens Oskar Pedersen, - tilflytter fra Muleby, ordet, idet
han med flotte ord roste formanden for den fyldestgørende beretning. Han var imponeret
og borgerforeningens mange aktiviteter samt de mange frivillige ildsjæle, der brugte
megen tid ved gennemførelsen af de forskellige arrangementer. Han mente i øvrigt, at
det var vigtigt, at tilflyttere og andre fik kendskab til de mange aktiviteter i Snogebæk.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Ivan Qvist fremlagde årsregnskabet, som viste et flot overskud sammenlignet med 2016.
Regnskabet blevet godkendt uden debat.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 6
På valg var Lene Green Olsson og Jørn Pedersen. Begge modtog genvalg.
Kirsten Larsen og Jens Oskar Pedersen blev valgt til suppleanter
Bestyrelsen består herefter af: Lene Green Olsson, Birgit Bender, Henning Bender, Jørn
Pedersen, Peter Mogensen, Jeanne Pind, Ole Dahl samt Kirsten Larsen og Jens Oskar
Pedersen.
5. Valg af revisor
Ivan Qvist (Rønne Revision) blev valgt.
6. Indkomne forslag

Henry Nielsen har per mail sendt forslag til bestyrelsen om, at undersøge muligheden for at
søge tilskud hos Trygfonden til hjertestarter/kursustilskud.
Jeanne Pind fortalte om de forskellige muligheder. Safety Group kunne tilbyde et 4 timers
kursus + instruktionsbog for 12 deltagere til kr. 6.000. Her var det muligt at søge tilskud hos
Trygfonden, hvor sidste frist for ansøgning i år er den 1. september, hvorefter man kan
forvente svar efter 3 måneder. Jeanne havde også endvidere undersøgt mulighederne hos
Røde Kors, Hard to Start (kr. 5.500 for 15 personer). Hjerteforeningen har et gratis kursus
på 30 minutter.
Jeanne omtalte det hjertestarterkursus som SB havde arrangeret den 14. februar 2018, og
her måtte vi beklageligvis erkende, at vores forsøg på at finde egnede deltagere var og blev
en fiasko, idet der ud over bestyrelsen, kun var én deltager! SB forsøger naturligvis at
arrangere et nyt kursus.
Borgerforeningen har for øvrigt ansøgt om en hjertestarter til Folkets Hus.
7. Evt.
Her var der rigtig mange personer, der havde forslag eller spurgte ind til forskellige
projekter. Aksel Pilgaard kunne fortælle, at mandagsholdet havde 9-10 deltagere og
onsdagsholdet 3 deltagere. Ingen deltagere på torsdagsholdet, og her var der mulighed for,
at folk blot kunne komme med deres PC-problemer. Endvidere mulighed for at få hjælp til
IPads, tablets og smartphones samt få hjælp til brug af ApS, som foreslået af Ole Dam
Olsson, der også opfordrede folk til at installere en ”112 app” på deres smartphones. Med
denne 112 app kan man kalde alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPSkoordinater.
Det blev nævnt, at havnes hjertestarter ikke er registreret.
På et meget tidligt tidspunkt (efter formandens beretning), spurgte Bent Hansen ind til
Grillen, som er under renovering efter en forsikringsskade, som først blev konstateret i
februar måned. Det viste sig senere, at skaden var mere omfattende, end først antaget, og
det har forsinket arbejdet, men håbet er, at Grillen kan åbne om nogle få dage.
Et forslag, fra Jens Oskar Pedersen, om at oprette et udvalg for bevarelse af miljø m.m.,
blev vel modtaget af SB. Bevaringsplaner/bevaringszoner/BRK-regler for
butiksskiltning/valg af farver, - ønske om bevaring af ældre huses udseende. BRK har været
på besøg, men SB har ikke hørt noget fra kommunen. Hvis BRK ikke håndhæver reglerne, så
må SB tage affære, - mente Finn Larsen.
Ejeren af Hovedgade 30 er kontaktet. Huset er købt som et projekt under renovering, og
huset skal ikke udlejes!
Byggetomten, - Hovedgade 28, var også oppe at vende. Ejeren venter stadig på svar fra BRK
om det projekt, han har ansøgt om. Grunden bruges i dag som en ulovlig, - ikke godkendt
parkeringsplads.
Jens Oskar Pedersen: Har byen/Folkets Hus en fane? Det har vi ikke, - havnen har en
stander med de 5 skorstene.

Flag ved Folkets Hus: Flag findes, så lejere har mulighed for at hejse flaget ved fester o. lign.
..

Dirigenten takkede for en god og konstruktiv generalforsamling.
Mødet sluttede kl. 21:05

ooOoo

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter den ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsens medlemmer: Lene Green Olsson/formand, Birgit Bender/kasserer,
Ole Dahl/sekretær, Henning Bender/webmaster, Jeanne Pind, Jørn Pedersen,
Peter Mogensen, Kirsten Larsen/suppleant og Jens Oskar Pedersen/suppleant.
Konstitueringen sluttede 24. april 2018 kl. 21:45.
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