
Generalforsamling 29-3-2022 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent Axel Pilgaard Jensen 
samt protokolfører Bolette Kristensen 
 
2. Formandens beretning. 
Jeanne Pind 
Generalforsamling for 2021 formandens beretning 
2021 har lige som 2020 været meget anderledes end vi plejer. 
 Vi afholdt ingen fællesspisning i forårsmånederne Huset åbnede først op sidst i april og maj. 
 Første bestyrelsesmøde i 2021 var den 17/3 2021.  
Vi fik i maj købt et nyt køleskab, så nu er både fryser og køleskab nye.  
Meget tid er gået med indretning af kaffeboden, her har mange bestyrelsesmedlemmer lagt et fantastisk 
stort stykke arbejde og sikke en fin bod vi har fået og damerne som står der er meget glade for den nye 
placering. 
 Kræmmerne blev samlet til en lille sammenkomst angående opstart den 12/6. Her var det igen 
arbejdsomme mennesker fra bestyrelsen som vi kan takke for at vi kom i gang igen og med en ny opstilling 
af borde som alle var glade for, så det prøver vi igen i år. 
Det blev et fint krammer år med god hjælp fra pladsmænd og kaffedamer og stor tak til dem som har bagt 
til kaffeboden. 
Vores ovn er blevet repareret i august og vi har anskaffet en ny rører maskine samt flere andre små 
anskaffelser. 
Vi har fået renoveret de to udendørs toiletter og på herretoilettet er der kommet nyt sanitet over det hele. 
Ejendoms service har sat big ruller toiletpapir op og håndtørrer, så håber vi at det ikke bliver vandaliseret til 
sommer.  
Vi nåede at afholde 2 fællesspisninger i efteråret. men flæskesteg og risalamande nåede vi ikke før 
Danmark lukkede ned igen øv. Men fiskesuppe og gløgg det blev afholdt da der var vintersolhverv i 
December.  
Vi har haft møde med daglig brugsen i november og her forlænget en aftale som vi har haft tidligere om 
sponsorat frem til udgangen af 2023. 
Bevaringsudvalget har ikke afholdt nogle møder grundet covid-19. 
Jeg håber at 2022 vil blive et helt almindeligt år. 
Så vil jeg takke til alle som har arbejdet frivillig til gavn for Snogebæk og Folkets Hus  
 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
Regnskab godkendt 
Rønne Revision 
Såvel 2021 som 2020 var præget af at Borgerforeningen på grund af Covid-19 restriktioner ikke kunne leve 
op til sit formål om at ”arbejde for fællesskab og sammenhold beboerne imellem”. Alle aktiviteter i Folkets 
Hus var lukket t.o.m. september og igen fra 14. december. Men fra slutningen af juni begyndte vi med 
frivillig hjælp lørdagskræmmermarkeder udendørs. I forbindelse med projektet ”Områdefornyelse” i 
Snogebæk havn fik Borgerforeningen en ny kaffebod til kræmmermarkedet. Den savnede både vand, afløb 
og indretning og har derfor kostet rigtigt meget, som lokalsamfundspuljen delvis har kunnet afhjælpe . I 
øvrigt har Borgerforeningen til trods for færre aktiviteter, men med fast leje fra vore sommerbutikker og 
færre udgifter skabt et regnskab i balance. 
 
4. Indkommende forslag 
Ingen forslag 



 
5. Fastansættelse af kontingent 
Ingen kontingent, personer med bopæl i Snogebæk er godkendte medlemmer 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf.§ 6 
 På valg er: Jørn Pedersen og Ulla Pedersen begge ønsker genvalg 
Jørn og Ulla er valgt uden modkandidater  
Ida Lund valgt ønsker at være suppleant 
 
7. Valg af revisor 
Ivan Qvist, Rønne revision 
 
8. Eventuelt  
Henning minder om fællesspisning 5 april. Kræmmermarked starter 11 juni og slutter 27 august, det er hver 
lørdag og der er betaling via mobilepay. 
Der er ansat nyt personale til rengøring af Folkets hus, Nicoline og Jonas. 
Der efterlyses information til ”kaffedamerne”, Ulla sender information via mail. 
Ønske om at genoptage foredragsaftener, Henning vil se på mulighederne. 
Der er ønsker om aktiviteter for børnefamilier, Alexander har nogle ideer. 
Se hjemmesiden snogebæk-borgerforening.dk her vil referat, formandens beretning samt revisions rapport 
være synlig.   
 
 
Bestyrelsesmøde efter generalforsamling 
Konstituering 
Søren K. Hansen – medlem 
Peter Mogensen - suppleant 
Ole Dahl - suppleant 
Henning Bender - formand 
Jeanne Pind – er tegningsberigtiget og har spiritusbevillingen 
Jørn Pedersen - bestyrelsesmedlem 
Ida Lund - suppleant 
Alexander Andersen - næstformand 
Ulla Bach Pedersen – kasserer 
Bolette Kristensen – referent/sekretær 
 
Næste møde er mandag den 2 maj kl. 19. Folkets hus. 
Emner til dagsorden er: 
Forberedelse til kræmmermarked 
Maling af kaffehus 
Borde bænkesæt gennemgås og efterses også dem omkring bygninger 
Bo Bendix bygning skal gennemgås udvendigt 
Foredragsforening - Henning 
Aktiviteter for børnefamilier – Alexander 
Kontakten til personalet – Jeanne 
Arr. I huset – Ulla 
Automatisk lås toiletter – Alexander 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


