Snogebæk Borgerforening
Folkets Hus
Referat af generalforsamling, torsdag den 3. april 2014
kl. 19:00
Velkomst ved formanden

1. Valg af dirigent og referent
Aksel Pilgaard Jensen blev valgt som dirigent, Henning Bender som referent.

2. Formandens beretning
Skt. Hans havde vi igen besøg af et Norsk skoleorkester, nemlig Østre Halsen Skolekorps som gik i
optog fra DagliBrugsen og ned til bålpladsen. Her holdt Henning Bender, Snogebæk, båltalen og
Kit Munch sang for på midsommer sangen i 2 versioner.
Arbejdsweekender I efteråret havde bestyrelsen arrangeret en arbejdsweekend til at lave små og
store ting i og udenfor Folkets Hus og der skal herfra lyde en stor tak til Peter Mogensen, John
Westh, Grethe og Arne Kristoffersen, Dorthe Pedersen, Ida og Ole Olsson (selv om han prøvede at
slå mig ned) for en stor indsat denne weekend.
Personligt syntes jeg, at det er skuffende at der ikke er flere der dukker op til sådant arrangement,
det er trods alt vores alles hus. Der vil senere blive endnu en arbejdsweekend, hvor der skal males
og sættes nyt rafte hegn op bagtil ind mod Peter Jensen Else Løkkes vej 2, så kan man håbe på
større tilslutning.
Gamle arkivalier: Under oprydning oppe på loftet kom der en del gamle protokoller fra Poulsker
sogneråd, gamle Poulsker skoler og andet frem. Disse er afleveret til Bornholms Ø-arkiv
Områdeudvikling af Snogebæk var sidste år et centralt emne og det vil det også være de næste ca.
5 år. Vi (Hanne Nisbeth, PIF, Snogebæk Havn og Borgerforening) skal gøre det attraktiv at bo,
være feriegæst i Snogebæk hele året rundt. Der var arrangeret workshop i september som var meget
velbesøgt og hvor grundlaget for 4 forskellige grupper blev dannet. De 4 grupper er Branding,
by/landskab, kyst og aktivitet og havne gruppen. Der var et borgermøde i december, hvor borgere i
Snogebæk kunne høre hvad vi går og arbejder med og hvor man havde mulighed for at tilmelde sig
til de forskellige grupper og senest har de unge holdt workshop omkring havnen. Hvis man ikke har
tilmeldt sig endnu, kan det stadig nås ved henvendelse til en af de overnævnte personer/foreninger.
En overbygning af Snogebæk Havn og Borgerforening i som jeg omtalte ved sidste
generalforsamling ligger ved advokaten.
Fibernet -Her i begyndelsen 2014 havde jeg et møde med Jørn Petersen fra Bornholms Fibernet for
at høre om hvornår fibernet kommer til Østbornholm. Det har desværre lange udsigter, vi ligger
faktisk sidst i køen fordi de prioritere de steder for der graves fjernvarme først. De 2 teknikhuse som
er det første step på stigen og som skal levere fibernet til Nexø, Balka og Snogebæk området er
først projekteret til udgangen af 2015 dvs. at måske i 2016 er noget fibernet på vej. Jørn Petersen
lovede at han i god tid før ville indkalde til borgermøde når tiden nærmer sig.

Regnskab 2013 som Ivan senere vil fremlægge, er regnskabet påvirket af en del nødvendige
nyanskaffelser. Til salen er der jo købt nye stole og i køkkenet er der lavet ny gasinstallation som
overholder alle nye sikkerheds regler. Til Grillen er der købt en varmepumpe, der skal sikre at det er
frostfrit om vinteren. Om sommeren skal det køle rummet med fryser og køleskabe ned så
kompressorerne ikke belastes så hårdt og på sigt forhåbentligt giver noget strømbesparelse, ligesom
der var nogle ekstra udgifter i forbindelse med opstart af Grillen da Karina overtog den. Inde ved
siden af i Grillen er Karina Ipsen i gang med at gøre klar til endnu en sæson. Clemente der har lejet
Bixen de sidste 4 år, havde kontraktudløb her den 31-03-2014 og vi har lavet en allonge til
lejekontrakten, dvs. en ny 4 års periode under samme vilkår.
Aktiviteter i Folkets hus På loftet styrer Rene Christensen Billard klubben ”Den Skæve Kø”
ligesom Birthe Vest holders styr på ”Lyspunktet”. Igen i år skal der lyde en meget stor tak til dem
der lægger mange frivillige timer til fordel for Folkets Hus og borgerforeningen, jeg tænker her på
Grethe og Arne Kristoffersen og hele banko holdet, Henning Wolder for at styre Kræmmer folkene,
Lene og Ida for at styre kiosken til kræmmermarked. Hver onsdag er bridge folkene i gang med
kortene, Grethe og Arne Kristoffersen styrer meldinger og medlemmer. Bøfholdene med Jette
Folkjær og Brian Andersen som dem der deler kokkehuer ud til deltagerne på de 2 hold har igen
været i huset i vinter. I maj 2013 diskede Finn og Bruno atter op med en fantastisk grillaften, der
igen trak fulde huse med masser med mad.
Fællesspisninger tirsdage har i året der gået været velbesøgt, mens det kniber lidt for fiskebuffet om
søndagen og jeg kan kun sige at det har været inde i overvejelserne at droppe fiskebuffet. Jeg vil i
dette selskab gerne takke Tutte og Gerda for nogle flotte borddækninger, Christine og Henning
Wolder for hjælp i køkkenet og Gurli for noget fantastisk dejligt mad. Til sidst vil jeg sige stor tak
til bestyrelsen for den opbakning jeg har fået som formand.
Spørgsmål til formandens beretning: Hvad skal der forstås ved en overbygning for havn og
borgerforening?
Svar fra formanden: Det er borgerforeningen der søger om midler til istandsættelse og bygninger
på havnens grund (Levertransfabrikken og eventuelt maritimt multihus), det kan havnen ikke som
privat forening. For at sikre en rimelig samarbejdsaftale mellem grundejer og bygherre oprettes et
fælles Interessentselskab for havn og borgerforening. For tiden hos advokat.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2013 til godkendelse
v/ Ivan Qvist, Rønne Revision
Efter fremlæggelsen var der spørgsmål fra Ole Korsgaard vedrørende en gældspost i regnskabet på
450.000 kr., et ejerpantebrev med sikkerhed i Folkets hus 2012 og benyttet til køb af inventar til
Grillen kreditforeningen. En sådan disposition kan ifølge vedtægtens § 6 Tegningsret – kun
foretages efter godkendelse generalforsamlingen hvilket ikke var sket endnu.
Svaret fra dirigenten var, at dette ubestrideligt er rigtigt og at generalforsamlingen derfor nu, med
tilbagevirkende kraft, må tage stilling til om den ville godkende den foretagne disposition.
Generalforsamlingen godkendte med tilbagevirkende kraft den foretagne disposition og
godkendte i øvrigt det reviderede regnskab 2013

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var:
Jørn Pedersen og Lene Olsson (der ønskede genvalg) samt Tove Jensen (der ikke
ønskede genvalg). Hertil kom, at Thomas Tækker pga. stort arbejdspres i sit job,
ønskede at trække sig.
Jørn Pedersen og Lene Olson blev genvalgt, mens Lykke-Lærke Qvist blev nyvalgt

Bestyrelsen består herefter af: Ole Jørgensen, Henrik Madsen, Lene Olsson, Birgit
Bender, Jørn Pedersen og Lykke-Lærke Qvist. (bestyrelsen skal iflg. vedtægten bestå
af 5-7 medlemmer)
På valg som 2 suppleanter var:
Gurli Antvorskov og Ivan Qvist der ikke ønskede genvalg. Sidstnævnte lod sig dog
overtale (der skal vælges 1-3 suppleanter)
Valgt blev Ivan Qvist og Henning Bender

5. Valg af revisor
Rønne Revision genvalgtes

6. Indkomne forslag
Ingen

7. Eventuelt
Der blev fremsat ønske om at regnskabet udleveredes med større bogstavstyper så det
kunne læses. Det ville man prøve at huske til næste år.
Manglende rengøring i datastuen. Det beroede på manglende aftale, men man kunne måske
tale med Gurli om at stille nogle rengøringsremedier samt sparepærer ind i det aflåste rum.

Ole Jørgensen takkedes på bestyrelsens vegne de afgående bestyrelsesmedlemmer for
veludført arbejde og bød det nye medlem og suppleanterne velkomne, samt takkede
dirigenten og de fremmødte for en velgennemført generalforsamling. Der blev
herefter budt på kaffe og varmt wienerbrød bagt af Marina Jønsson.
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