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1/ S/I ”Folkets hus” Bestyrelsesreferat 1979 – 1981  
 

1979 11/10 Bestyrelsesmøde: Tilstede: Gert Frandsen, V Nilsen, B Vibe, T Bolhøj, H Poulsen, S 
Vilander, B Pedersen. Afbud Per Rasmussen og Rigmor. 
Gennemgang af skitseforslag til det ny ”FH”. Enedes om at godkende forslaget og indkalde 
Repræsentantskabet, evt. udstilling i sparekassen og arrangere åbent hus.  Udvalg blev nedsat: 
økonomi: V Nielsen, Per Rasmussen, byggeri: S Vilander, B Pedersen, presse og 
kommunikation: T Bolhøj, Jytte Waldhaus. Tilskud fra Nationalbankens jubilæumsfond blev 
afslået, kun til kunstnere., Hade fået 2000 kr. fra Havneforeningen og 2000 kr. fra 
Fællesanliggender/Bjørn Pedersen 
 
1980 5/2 Bestyrelsesmøde hos Gert S. Frandsen, Hovedgade 28: Gert Frandsen, Bjørn P, 
Bolhøj, Vagn Nielsen, Svend Vilander, Erik Bech, Rigmor Poulsen og for sekretariatet Kurt P 
Jensen.  Orientering om byggeudvalgets møde med Nexø kommunes økonomiudvalg. Planerne 
blev ikke alt for godt modtaget, var for dyrt og stort. Skulle helst holdes indenfor 1,6 - 1,7 
millioner. Udvalget mente at det store bibliotek kunne benyttes til mange arrangementer. 
300.000 kr. er afsat på budgettet og 300.000 for 1981 hvis det blev et skrabet projekt. 
Kommunens andel på 275.000 kr./år kunne godkendes. Var positive til tanken men mente at 
der ikke var behov for bestyrerbolig og efterlyste ungdomsklub. Lokalplan skulle også laves. 
Annonce i ”Østbornholm” ang. tilmelding til ungdoms- og fritidsklub fik 71 tilmeldinger. Altså 
stort behov. Måske bedre begynde med mindre projekt og evt. udvide senere. Et mindre 
udkast af G Frandsen blev gennemgået. Loftet udnyttes til ungdomsklub og spejdere. Driften 
skal ledes af lønnede personer of ikke frivillige. Bestyrelsen skal komme med forslag på 650 
kvm og ”køreplan”. Enighed om at komme i gang hurtigt og grunden tilskødes FH og penge 
overføres fra Fællesanliggender og Havneforeningen til spærret konto.  
Kunstmaler Aksel Fjord lejer FH med en måneds opsigelse, 1700 kr./m juni-aug./K P Jensen 
sekr. 
 
1980 19/2 Bestyrelsesmøde hos Gert Frandsen:  Frandsen, Bolhøj, Nielsen, Rasmussen, Bente 
vibe, Henning Poulsen, Vilander og K P Jensen. Bestyrelsesmedlemmerne mødte med 3 
forslag. For at reducere projektet diskuteredes om biblioteket kunne undværes. Mente man 
ikke.  
Enedes om at det bedste var et større projekt med plads til mange aktiviteter, et mindre hus 
skulle ikke forrente sig. For at reducere projektet måtte biblioteket også gøres mindre, til ca. 
75 kvm. 600-650 kvm er behovet om der skulle være plads til ungdomsklub, mødelokaler og 
sale, lagerrum, toiletter og anretterkøkken/K P Jensen sekr. 
 
1980 11/3 Bestyrelsesmøde hos Gert Frandsen: Frandsen, Bjørn P, Vibe, Nielsen, Ruth Westh, 
Rigmor, Vilander, Bolhøj og Kurt Jensen. Repræsentantskabsmøde skal holdes 15/4; 
byggeudvalget har lagt planer på 600-650 kvm, derudover kom bestyrelsen med tre forslag; 
Et forslag til etplanshus og til hus med udnyttet tagetage og mindre kælder til offentlige 
toiletter. Efter længere diskussion blev dette forkastet, fyldte for meget på grunden og 
savnede udvidelsesmuligheder. Torben Bolhøjs udkast blev enstemmigt vedtaget efter mindre 
ændringer, bl. a. større køkken. Havneforeningen foreslog at sætte fyret i tilbygningen til 



redningshuset. Til sidst enige om at komme med to forslag til repræsentantskabet /Sven 
Vilanders og Torben Bolhøjs) /K P Jensen sekr. 
 
1980 31/3 Ekstraord. Bestyrelsesmøde hos Gert Frandsen: Frandsen, R Poulsen, Nielsen, 
Bjørn, Vilander, Bolhøj, Rasmussen, T Christensen.  Dagsorden: Konsekvenserne af 
Havneforeningens referat i aviserne m.h.t. FH. Referat fra foreningens GF: Bjørn Pedersen 
roste Havneforeningens forslag men beklagede at det ikke kunne være på grunden, for det 
bedste ville have været et etplanshus. For at få alle aktiviteter med og få det hele at forrente 
sig måtte man gå ind for det andet forslag.  Bestyrelsen var meget skuffet over avisreferaterne 
og de tilkendegivelser der havde været om bestyrelsens arbejde, eftersom Havneforeningen 
havde godkendt forslaget og man følte man var gået bag ryggen. Som konsekvens havde 
formanden og næstformanden besluttet at trække sig og kunne ikke overtales. Blev aftalt et 
møde hos T Bolhøj kl. 20.45 
 
Fortsat bestyrelsesmøde hos Bolhøj Kofoeds vej 2. Tilstede var T Bolhøj, R Poulsen, V Nielsen, 
B Pedersen, P Rasmussen og T Christensen: Besluttet at indkalde suppleanterne. Bjørn P 
konstitueret formand til Repræsentantskabsmødet 15/4. Dagsorden med bl.a. 
vedtægtsændringer, /K P Jensen. sekr. 
 
1980 10/4 Bestyrelsesmøde på Smedevej 6 B. Pedersen: Ærinde dagsorden for 
repræsentantskabsmødet 
 
1980 torsdag 17/4 (obs!) Repræsentantskabsmøde: Tilstede: fra kommunen: Henning 
Poulsen, Havneforeningen: Rigmor Poulsen, Erik Jørgensen (suppl. for Per Rasmussen), 
Fællesanliggender: Torben Bolhøj, Palle Bjerregaard (suppl. for Svend Vilander), 
Soc.demokratisk vælgerforening Bodilsker/Poulsker Lars Madsen, Poul Kolster (suppl. for 
Gert Frandsen), KFUK-spejderne i Poulsker: Birthe Kofoed, KFUM-spejderne i Poulsker: Erik 
Bech, Husmandsforeningen Knud Munch, Vagn Nielsen, Husmandsforeningens Sy- og 
Husholdningskreds: Ingeborg Munch, Oliva Sommer, Poulsker Idrætsforening: Bjørn 
Pedersen, Niels Kofoed, Menighedsrådet:  Jørgen Trihøj, Bente Vibe, Poulsker/Bodilsker 
radioklub: ingen + 8 medlemmer og pressen. 
Formand Bjørn Pedersens beretning: om de små landsbysamfund der forretninger forsvinder 
og samlingshusenes betydning. Også i S. har flere forretninger lukket, men nu bygges mange 
nye boliger og derved kommer flere familier til byen. Også antallet turister stiger for hvert år. 
Vor Brugs har derfor kunnet udvide. Men savner forsamlingshus, bibliotek og ungdomsklub i 
byen, Valgte forrige år en bestyrelse som arbejdet hver måned. Først behandledes Svend 
Vilanders plan på 800 kvm. Økonomiudvalget i Nexø ville ikke acceptere dette, ikke brug for 
bestyrerbolig, salene for store og lokalplan savnedes plus analyse om behov af 
klubvirksomhed. Prøvede at skære uden held og bestyrelsen fik komme med forslag og skitse 
på 600-650 kvm. Flere forslag, Torben Bolhøjs det bedste med enkelte ændringer. Planerne 
skulle godkendes men grov og personlig kritik fra Havneforeningens daværende formand, fik 
formand Gert Frandsen og næst formanden Sven Vilander at trække sig. Bjørn Pedersen blev 
konstitueret formand indtil dette møde. Anbefalede at godkende Bolhøjs forslag. 
Havneforeningens forslag kunne ikke ligge på grunden.  Bestyrelsen fik bemyndigelse at 
arbejde videre med forslaget. 



Mindre vedtægtsændringer. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer Bjørn Pedersen, Vagn Nielsen, 
Bente Vibe og Erik Bech. Suppleanter: Niels Kofoed, Oliva Sommer, Tony Christensen, Poul e. 
Kolster. 
Loppemarked ved St Hans foreslået for at skaffe penge. 
 Meddeltes at Havneforeningen ville fortsætte med at deltage positivt i arbejdet. Bolhøj at de 
opgivne byggepriser var for byggeri med håndværkere. Enighed om at råhuset skulle opføres 
af håndværkere og så evt. en del af det indvendige af frivillige/ Kurt P Jensen ved protokollen. 
Konstituering: formand Bjørn Pedersen, næstformand Torben Bolhøj, kasserer Vagn Nielsen, 
byggeriudvalg: formanden, Bolhøj og Bjerregaard, Økonomi :Vagn Nielsen og Erik Bech, 
sekretariat: . 
Rigmor Poulsen, Erik Jørgensen. 
Beslut at sende tegninger til Kulturudvalget/K P Jensen 
  
1980 6/5 Bestyrelsesmøde: Pedersen, Bolhøj, Nielsen, Bjerregaard, Niels Kofoed Rigmor, Erik 
Jørgensen, Henning Poulsen, Vibe og Tony Christensen.. Byggeriudvalget haft møde med 
Kulturudvalget, som havde mange indsigelser mod projektet. Var ikke meningen at bibliotek 
skulle udbygges, bliver muligvis centraliseret i Nexø. Studsede over det store antal toiletter, 
13 st., men havde i skitsen fulgt loven. Ville se budget, havde man ingen, men gav dem 
Vilanders som ikke var nok. Kulturudvalget krævede et udarbejdet budget. Fandtes 300.000 
kr. men så gerne at bygget kostede 1,5 million i stedet for 2. 
Kunne lade være med at udbygge loftet og evt. senere indrette det, sløjfe biblioteket og bruge 
rummet til klubvirksomhed, fjerne de 3 kviste. Spurgte også hvordan man skulle låne de 1,2 
millioner, se byggesummen, udlejningsbudget og fortegnelse over inventaret. Byggeudvalget 
arbejder videre, fik antage Carsten Kofoed som er bygningskonduktør til hjælp. 
Et gavespil annonceres i Østbornholm og med plakater i S. og Poulsker brugser, kørsel til 
Poulsker skole. Har fået mange gaver.  
Havneforeningen får hjælp med Havnefesten gennem H Poulsen og Bolhøj /K P Jensen 
 
1980 10/5 Byggeudvalget: Bjørn P, Bjerregaard, Carsten Kofoed, med i mødet arkitekt Mogens 
Hansen, Østermarie. Gennemgik projektet, arkitekten kom med spørgsmål, mente at 
kvmprisen på bygget alt for højt. Foreslog at arbejde efter en præcis arbejdsplan og priser og 
lave et hovedprojekt. Lokale håndværkere spørges først. Få nabogodkendelse fra kiosken og 
Else Løkkes vej. Myndighedsgodkendelse skulle arkitekten undersøge og helst starte 1/9. 
lovede komme med tilbud på sit arbejde. Lokalplan ikke nødvendig troede han då der været 
samlingshus på grunden/K P Jensen 
 
1950 20/5 Byggemøde 
Arkitekten talt med kommunen som mente projektet var før stort, også hans mening, krævede 
en naboerklæring. Foreslog en grundplan på 240 kvm i to etager, et sk ” Skagens hus” med 
små tage på tværs af huset, det ville være mere passende og passe bedre ind i miljøet. 
Arkitektansvar, med overordnet tilsyn hver 14.dag, á 2 tim i 4 måneder. Pris 54.000 kr. inkl. 
afleveringsforretning. Fast tilbud med tidsplan og bøder ved overskridelse af tiden. Carsten 
Kofoed skulle gå ind som fuldt tilsynsførende efter arbejdsbeskrivelse som skal følges og 
dermed reducere arkitekthonoraret med halvdelen.  
Hvis alt går vel, starte midten af oktober, venter man til næste år muligvis lidt billigere og 
bedre udarbejdet, men nu savner byggefirmaer arbejde. Arkitekten skulle nu gå i gang og have 
skitser og priser klare til 3 juni/K P Jensen 



 
1980 4/6 Byggemøde: Arkitekt Mogens Hansen medbragte fine plancher over det nye hus, 
som blev grundigt gennemgået/K P Jensen 
 
1980 5/6 Bestyrelsesmøde: Bjørn P, Bolhøj, Rigmor P, Erik Jørgensen, Henning Poulsen, 
Bjerregaard, afbud Nielsen, Vibe, Niels Kofoed. Haft mange møder og samtal med arkitekten 
og med kommunens byggeriudvalg. Lokalplan skal udarbejdes, derfor starter bygget først 
foråret 1981. Gennemgik arkitektens projektudkast. Vil indkalde snogebækkerne og andre 
interessenter til møde for at diskutere lokalplanen. Skal være mindst 2 hovedentreprenører, 
muligvis 6.  Skal gå ned 1 modul. Spørge lokale først. Få et møde med Bitten Olsen om hun kan 
gå med i byggeriet om et kort åremål, således at man muligvis kan få dispensation og få bygget 
de 5 moduler i første omgang/ K P Jensen 
 
1980 22/8 Bestyrelsesmøde :Rigmor P, Erik J, Bolhøj, Henning P, Bjerregaard, Bjørn P, Vibe, 
Bech, afbud Nielsen. Loppemarkedet gav 3400 kr., i Sparekassen fandtes 8226 kr., med 
kontanter i alt 8582.75 kr. Udgifter 4075 kr.  
Iskiosken vil gerne gå med i et modul, hvis prisen passer, være med fra starten og gerne 
deltage i et møde med byggeriudvalg og arkitekt. Bjerregaard viste et forslag han udarbejdet, 
var uden faciliteter for kommunen, dvs. uden bibliotek, fritids- og ungdomsklub. Svend Kofoed 
Dam oplyste at kommunen vil gå med på 200 kvm og 150.000 kr. i årlig leje. Enige om at 
byggeriet skulle begynde i det små  men faciliteterne som oliefyr, toiletter og lignende 
dimensioneres til max./K P Jensen. 
 
198016/9 Byggeudvalgsmøde i Plummahuzed. Mødt: Bjørn P., Bolhøj, Bjerregaard, arkitekt 
Mogens Hansen, og Bitten Olsen med revisor Knud v. Westh. Ærinde: evt. tilslutning af 
iskiosken til huset. 
Spørgsmål om kiosken kunne gå ind som ejerlejlighed og som en del af købesummen. Kan den, 
men havde ikke brug for grunden, eftersom husprojektet kunne flyttes så meget at en del kan 
gå ind på kommunens grund. Matr. 121do.Tanken at kiosken kunne benyttes hele året blev 
afvist, for meget arbejde til udbyttet. Arkitekten mente at kiosken evt. kunne bygges til senere 
så at FH fik dispensation til at bygge i skel. Bjerregaard at de var nødt at vide om kiosken 
senere kom med af hensyn til lokalplanen. B Olsen ville ikke gå med til planerne uden at 
rådføre sig med sin mand som var på forretningsrejse. /K P Jensen 
 
1980 26/9 Bestyrelsesmøde i Poulsker skole. Mødt: Bjørn P, Bolhøj, Vagn Nielsen, Henning 
Poulsen, Erik Jørgensen, Svend Andersen, Rigmor Poulsen, Bente Vibe, Erik Bech, Bjerregaard, 
Tony Christensen og Carsten Kofoed. Bjørn redegjorde for forhandlingerne om havnekiosken, 
som evt. kunne bygges til senere med klausul at byggeriet bliver i stil med FH og om opnåede 
resultater i forhandlingerne med Nexø kommune. Et stort møde med snogebækkerne er 
planeret så at de kan komme til tals med sine meninger med hensyn til det nye FH. Til 
efteråret arrangeres et genbrugsmarked med brugt tøj. Byggeudvalget blev opfordret at køre 
videre med byggeplanerne. Sekretariatet fik liste over mulige fonder. Udvalgene skulle 
komme med afgørelse sidste uge i oktober. 
Vinterens aktiviteter diskuteredes, banko, juletræsfest, de forskellige foreninger opfordredes 
at komma med datoer for sine arrangementer disse datoer skulle påføres en stor kalender 
ophængt i Brugsen i Snogebæk og Poulsker/K P Jensen 
 



1980 26/9 Ekstra repræsentantskabsmøde: Udover oven nævnte kom Lars Madsen, Birthe 
Kofoed, Ingeborg Munch, Knud Munch og Oliva Sommer. Orientering om byggeplaner. Priser 
endnu ikke kendt. Lokalplan til placeringen af grunden, husets størrelse og udseende. 
Besluttedes at fjerne med gamle hus, enten ved auktion eller andet/K P Jensen 
 
1980 11/10 Byggemøde: Mødt Bjørn P, Bolhøj, E Jørgensen og ark. Hansen. Arkitekten mødte 
med beregninger på reduceret projekt på 3 moduler med kælder, pris 1,4 m., 4 moduler 
1,7.Kapitel: kommunetilskud 350.000, egen kapital 250.000, grund ca. 100.000 og eget 
arbejde ca. 100.000 eller i alt 800.0000 kr. Vil prøve at få teknisk forvaltning til afgravning af 
grunden, Undersøge hvor meget man kan bygge for egenkapitalen, og ydelsernes størrelse 
samt evt. lejeindtægt. Tegningerne skal være klare 4/11, lokalplan i feb., udbud 1/6 og tilbud 
1/7. Arkitekten rådede til revisor til momsregistrering og afskrivninger og at Sparekassen 
tager hånd om det økonomiske/K P Jensen 
 
1980 20/11 Bestyrelsesmøde: Bjørn P, Bolhøj, V Nielsen, E Jørgensen, H Poulsen, Bjerregaard, 
R Poulsen, T Christensen og E Bech. 
Formanden redegjorde for Havnefesten med omsætning 290.000, overskud 149.000 og 
halvdelen til FH (73.600). Haft møde med formanden Aarsdale, der alt arbejde bliver udført af 
frivillige men i S. af håndværkere. Strikkedamerne er blevet orienteret. Møde med teknisk 
forvaltning. Tegningerne godkendt, kan undgå lokalplanen gm at lægge modulerne ved siden 
af hinanden uden spring. Nødt at købe 25 kvm af havnens grund. Haft møde med havnen om 
næste års Havnefest. Skal diskutere med indehaverne af havnekiosken Bitten og John Olsen. 
Sparekassen oplyst at med egenkapital på 800.000 kan man få låne 2 millioner., brug for ca. 
900.000, giver årlige udgifter ca. 120.000 (19% rente). 
Kassebeholdning er 10.557 kr. Ej fundet fonde til forsamlingshuse. Høre om evt. fradrag i 
skatten. Genbrugsmarkedet gav 2080 kr., anden gang kun 688. Detailtegninger savnes inden 
kaldelse til borgermøde. . Forslag om at selv etablere nye offentlige toiletter og leje ud til 
kommunen. Mangler toiletter til turister og lystsejlere, også vaskeforhold for sejlere. 
Det gamle hus, forslag at vende det og bruge på den plads den sidste modul skal ligge, andet 
forslag at placere det i havnen, at deles mellem havnen og Havneforeningen, evt. også til 
spejderne.  
Forslag om møde med håndværkere for at prøve om de kan slå sig sammen om 
hovedentreprisen. 
Juletræsfest på 3. juledag som ny tradition, låne pakkehallen på røgeriet hvor der er varme. 
Gløgg med småkager, kaffe med boller og kringler og godtepose til børnene/K P Jensen 
 
1980 20/11 Møde om iskiosken: B Pedersen, Bolhøj, Bjerregaard, Bitten og John Olsen 
(Havnekiosken)Gennemgik skitseforslag og diskuterede pris. Tilbygningen på kioskens 
bagside viste sig være tinglyst/K P Jensen 
 
1980 27/11 Bestyrelsesmøde: Pedersen, Bolhøj, Nielsen, Bjerregaard, Vibe, E Olson. Afbud 
Bech, Jørgensen, Christensen Rigmor P. Om juletræsfest Ark. Hansen kom, gennemgik 
skrivelse fra ejendomsudvalget om retningslinjer for byggeriet. Nødt til lokalplan hvis 
byggeriet udføres i 2 etager, ejendomsudvalget gir kun tilladelse til 1½ plan og der man ikke 
tilfreds med. Skall have en naboerklæring fra matr. 84Z med tilladelse at bygge nærmere end 
5 m i skel, desuden en brugsret til ca. 35 kvm af havnens grund og en ordning med 
havnekiosken. /K P Jensen  



 
1980 22/12 Bestyrelsesmøde om juletræsfesten. Regnede med 225 deltagere. Flytte til 
Poulsker skole og vognmand Knud Kofod køre to afgange op/K P Jensen 
 
1981 3/1 Byggeriudvalgets møde med fisker Jens O. Rasmussen. Gennemgik baggrunden for 
det nye FH, viste hvor det nye hus skulle ligge ved skellet. Rasmussen positiv og beredt til 
godkendelse/K P Jensen 
 
1981 26/2 Bestyrelsesmøde ang. godkendende af aftale mellem Havnekiosken og FH, 
planlægning af borgermøde, repræsentantskabsmøde, fjernelse af det gamle FH mm. Dog ikke 
refereret 
 
1981 8/3 Byggeudvalgsmøde på Smedevej 6: Bjørn, Bolhøj, Bjerregaard, E Jørgensen. Ved 
opgravning konstateret at der er 2 m ved skellet til klippen og 3 m foran huset. Besluttede om 
kælder, skal indsende ansøgninger om bibliotek og klubber til budget 1982. Det gamle hus 
annonceret med forkøbsret for Havnen, brug for lån på 2.7 millioner. Arkitekter giver tilbud 
om byggeriets omkostninger og revisor Knud Vesth påtager sig tilsyn af omkostningerne/K P 
Jensen 
 
1981 19/3 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, Deltagere: kommunen Henning Poulsen, 
Havneforeningen Rigmor Poulsen, Erik Jørgensen, SF Bolhøj, Karsten Kofod (suppl. For 
Bjerregaard),, Socialdem. Vælgerforening Bodilsker/Poulsker Bjørn P, John Koford (suppl. For 
Lars Madsen), KFUK-spejdere Poulsker Birthe Kofoed, KFUM-spejdere Poulsker Erik Bech, 
Husmandsforeningen Vagn Nielsen, Knud Munch, Husmandsforeningens Sy- og 
Husholdningskreds Ingeborg Munch, Oliva Sommer, PIF Mogens Jensen, Niels Kofoed, 
Menighedsrådet Bente Vibe, Ernst Madsen, Poulsker/Bodilsker radioklub Tony Christensen, 
Henny Jensen (suppl for Ole Hansen). + 30 tilhørere og pressen: Formandens beretning: Om 
planer, aftaler med havnekioskens ejer for placering af bygningen, skelforandringer. Nyt kort 
over matr. 84 g er udarbejdet. Ejendomsudvalget har fået materialet til principgodkendelse, 
men flere ting savnedes endnu. Haft stor hjælp af arkitekt Hansen, som bistået den hele tid. Nu 
er byggeriet den 11/3 1981 godkendt af kommunalbestyrelsen men med den bemærkning at 
man tog stilling til byggeriet ikke til økonomien. Nye tal på den økonomiske side viser at 
byggeindekset steget fra 296 til 319 på et halvt år. 
Fået tilladelse til at udnytte grunden til 60% mod det normale 40%. Ejerforholdet er blevet 
overdraget fra SF til FH og ingen del af grund eller hus kan sælges til andre formål.  PIF:S 
formand Mogens Jensen spurgte om de forpligtelser idrætsforeningen havde tegnet sig for: 
brug af lokale på 60 kvm 20 gange om året og den store sal 18 gange. Enligt formanden ingen 
forpligtelser, men en beregning af lejeindtægter til banko, teater, idræt for ældre mm. Samme 
studsede Erik Jørgensen over det store lokalebehov som var tildelt Havneforeningen og 
Havnefesten. Knud Munch efterlyste lokalebehovsanalyse, den gamle var fra 2/4-79. Som 
priser havde man tænkt 50 kr. for mødelokaler og 3-400 kr. for den store sal. 
Forslag til skelsforandring med Havnekiosken blev accepteret. Arkitektens honorar er blevet 
reduceret, idet Karsten Kofod love at hjælpe til med tilsyn under byggeriet. Byggeriet udbydes 
til mindst 2 hovedentrepriser.  Arkitekten redegjorde for arbejdet med planerne og den tid 
som gået med udarbejdelser og møder. Forlangte ca. 64.000 kr. Ville man ha nærmere belyst, 
eftersom Havneforeningen ikke fået nogle tal forelagt og Rigmor Poulsen sagde at Bjørn P. 
oplyst at arkitekten ikke skulle have honorar før byggeriet var vedtaget. Svaredes at 



arkitekten selvfølgeligt skulle ha honorar, arbejdet siden 1/6-80, bestyrelsen havde fået 
bemyndigelse at leje eksperter og ved repræsentantskabsmødet maj 1980 fået bemyndigelse 
at arbejde videre med Mogens Hansens projekt. Stod også i vedtægterne at bestyrelsen havde 
ret at antage lønnet medhjælp. Dirigenten stoppede til sidst og opfordrede bestyrelsen at 
drøfte med arkitekten og svare ved repræsentantskabet i april. 
 
Bjørn P ville ikke give redegørelse over driftsregnskabet, da flere tal manglede, men efter de 
beregninger man udført skulle 50.0000 årlige mangle på driften. Havde heller ikke fået 
klartegn om tilskud fra Havnefesten. Erik Jørgensen fandt at der var så mange spørgsmål der 
ikke var belyst og ville foreslå skriftlig afstemning om projektet overhoved skulle køre videre. 
Ernst Madsen ønskede en behovsanalyse. Han og kommunalbestyrelsen fandt at byggeriet var 
alt for stort. Samme mente Mogens Jensen og ønskede skriftlig afstemning. Bjørn P svarede at 
man sagtens kunne bygge mindre, og undlade alt der var kommunalt, bibliotek og ungdoms- 
og fritidsklub.  
Erik Jørgensen blev spurgt om Havneforeningen ønskede et nyt FH, hvilket bekræftedes, de 
hensatte midler skal gå til et nyt hus men var meget kritisk overfor dette projekt. Man ville 
ikke frigive pengene. 
Dirigenten aftalte skriftlig afstemning til næste repræsentantskabsmøde. 
Andre ønskede aftalen med Havnekiosken annulleret.  
Fået to tilbud på det gamle hus 1300 og 2000 kr. 
Knud Munch var skuffet over at man var uenig i alle punkter. Erik Jørgensen mente at 
Havneforeningen fået tal for få dage siden og at det var svært at tage stilling til noget som 
helst uden at alle fakta foreligger. Bjørn P. beklagede også den store uenighed og sluttede med 
at sige at man naturligvis ikke ville bygge noget, man ikke kunne klare økonomisk. Han kunne 
ikke svare på evt. nedskæring men at han fik træffe den endelige afgørelse om igangsætning 
til efter mødet i april/ Kurt P Jensen, dirigent: Jørgen Trihøj 
 
1981 31/3 Møde hos Bjørn Pedersen: Bjørn, Bolhøj, Jørgensen, Bjerregaard, Elmer Hansen 
(suppl for Rigmor P). Har fået et nyt set skitser af arkitekten, 3 hele og 2 halve moduler, uden 
kælder. Håndværksudgifter regnes til 1,5 m. kr. hertil kommer 200.000 til arkitekt, 
tilslutninger, 100.000 til inventar, 60.0000 tilslutningsafgifter, byggelånsrente i ½ år 70.000, i 
alt 1.930.000 kr. Herfra afgår moms fra selve byggeriet 65.000. dvs. 1.865.000. Har Havnefest 
225.000, i år ca. 60.000 SF 165.000, kontant 8.000, kommunen 350.000 og eget arbejde ca. 
10%, dvs. 150.000 i alt 808.000. Skal altså låne 1.057.000 kr. Kan låne op til 1.200.000 (60% 
af 1.930.000 + grund 100.000kr. Renterne bliver 207.190 kr. med 19,6% i afgift. 
Driftsudgifterne, el, varme, administration, forsikring, rengøring, renter og afdrag mm 
beregnes til 276.190 kr. Indtægter kan være 160.000 fra kommunen i leje, 27 leje. Ikke nok, 
kræver kommunegaranti.  
Elmer Hansen fortalte at Havneforeningen skulle frigive penge først når byggeriet er 
påbegyndt, men at han var meget mod det, fandt det alt for stort. Kunne ikke sige hvad som 
skulle være mindre. Arkitekten havde krævet sit honorar omgående og Bjørn P. ville tage 
samråd med advokat H B Pedersen. I alvorligste tilfælde må S/I FH melde sig i konkurs og der 
bliver intet nyt hus/K P Jensen 
 
1981 23/4 Møde Poulsker skole: Bjørn P, Hasse Hjorth, Yvonne Alexandersen, Rigmor P, Erik 
Jørgensen, Anders Svendsen, Birthe Westh, Torben Bolhøj, Henny Jensen, Ruth Westh, 
Bjerregaard, Ernst Fuchs, Mogens Hansen, advokat H B Pedersen og fra kommunen Birthe 



Skot Hansen. Bjørn P. fortalte om brevet fra Havnebestyrelsen om udmeldelse af FH, eftersom 
man mente huset var for stort. Byggeudvalget var opløst, da Bolhøj og Bjerregaard fratrådt SF. 
Formanden havde lavet et ny budget uden indrettet tagetage, det skulle give et mindre 
underskud på 50000 kr. og det var realistisk ifølge Sparekassen. Det var ok for 
Havnebestyrelsen ifølge Fuchs. De 160.000 kr. fra kommunen var et fast beløb og hængte ikke 
sammen med udnyttelsesgraden av lokalerne. Birthe Westh mente at inventarudgifterne var 
for små, men Sparekassen vil yde tilskud til dette. Arkitekten: skal indrette de offentlige 
toiletterne i bygningen for at få plads på grunden. Ifølge Birthe Skot Hansen fik FH betale 
flytningen men kommunen står for leje og vedligeholdelse. 
Nogen ville ha flere borgermøder om byggeriet, men blev svaret at der var holdt mange, men 
få kommet. Havnebestyrelsen vil trække sin udmeldelse tilbage og deltage i det projekterede 
byggeri på basis af uden udnyttelse af tagetage. 
Diskuterede tryk på udlejning som bliver af at kun have en etage. 
Projektet blev godkendt som myndighedsprojekt, hvor kommunen godkender planerne. De 
lokale håndværkere bedes udføre arbejdet i hovedentreprise. 
Byggeudvalget skal skaffe byggeretsligt skel hos matr. 84p. Honorar til arkitekten anbefalet til 
udbetaling/K P Jensen 
 
1981 30/4 Ordinært repræsentantskabsmøde, Poulsker skole: Repr: Kommunen Henning 
Poulsen n, , Havneforeningen Rigmor P, Erik Jørgensen, SF Hasse Hjorth, A Kofoed Svendsen, 
Soc.dem: Bjørn P, Poul E Kolster (suppl for Lars Madsen), KFUK Birthe Kofoed, KFUM Erik 
Bech, Husmandsforeningen Knud Munch, Vagn Nielsen, Ditto sy- og husholdningskreds 
Ingeborg Munch, Oliva Sommer, PIF Mogens Jensen, Menighedsrådet Vibe, Ernst Madsen, 
Radioklub Tony Christensen, Poul Sommer. 
Formandens beretning: Fortalte om de mange arrangementer som været siden sidste møde, 
banko, loppemarked under havnefast, genbrugsmarked, juletræsfest, om uenighed mellem 
Havneforeningen og FH, det nye projekt, uheldig presseomtale. At man ønsket bygge så meget 
som muligt på den lille grund, om lokalplan eller ikke. Takkede Bjerregaard og Bolshøj for 
deres store arbejde og meddelte at han ikke ønskede genvalg, da han var uenig med 
bestyrelsen om den økonomiske side af sagen. Diskussion (Kolster) om lokale håndværkere 
eller ikke, tilbudstørrelse mm, driftsomkostninger. Uden 1. sal 170.000 kr. mindre men 
biblioteket er lavet større og de offentlige toiletter bygges ind, hvilket ger modsvarende 
udgifter. Toiletter med for at undgå aftale med Havnekiosken og for at få plads til udvidelser. 
Diskuterede projektet. En opgave for Havneforeningen og SF? eller repræsentantskabet? 
Tanken med det senere var at samle befolkningen om FH, uden denne samling var kommunen 
ikke gået med til at yde tilskud. Afstemning om projektet gav 14 for, 3 imod og en blank. 
Så valg af fire bestyrelsesmedlemmer + suppleanter som ikke ville genvælges (Vagn Nielsen, 
Bente Vibe, Bjørn Pedersen og Erik Bech). Ingen ville opstille og fik udsætte valget til et 
ekstraordinært møde/ K P Jensen 
 
1981 22/5 Bestyrelsesmøde: Bjørn P, Rigmor P, Erik J, Anders Kofoed-Svendsen, Vagn 
Nielsen, Hasse Hjorth, Bente Vibe, Tony Christensen. Ansøgning til kommunen om inventar fra 
Vaddam, Svaneke revisionskontor valgt, landmåleren skal udarbejde matrikelkort om de nye 
skelforandringer. Sendt behovsanalyse til kommunen. Lokalerne beregnes tages i brug 2/2 
1982. Husmandsforeningen havde udmeldt sig af institutionen pga. sagens udvikling, arkitekt 
Hansens skrivelse var uacceptabel og nærmere specifikation for beløbet ønskes. Revisoren 
undersøger. Den nye bestyrelse forhandler med arkitekten om honoraret 



Skulle have indbudt licitation (ved sådan kan 2 indbydes), Hasse Hjorts inhabil ved afgørelse 
af licitationen. /K P Jensen 
 
1981 22/5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde: Foruden deltagere fra forudgående 
bestyrelsesmøde, Henning Poulsen, Lars Madsen, Paul Sommer, Oliva Sommer, Knud Munch, 
Henny Jensen (suppl for Carsten Kofoed), Niels Kofoed og John Kofoed, 5 tilhørere + pressen.  
Formanden (Bjørn P) fortalte om breve sendt til kommunen, landmåler, revisionen mm, ingen 
aftale med Havnekiosken. Blevet opfordret til at genopstille, ville han ikke (hvorfor kan ses af 
avisudklip). 8 kandidater, Lars Madsen, Socialdem. Vælgerforening fik 7 stemmer, Knud 
Munch, Husholdningskredsen 6, Niels A Kofoed, Poulsker Skaks- forening 5, Carsten Kofoed, 
samme 4, Henny Jensen, Radioklubben 4, Poul Sommer, samme 2, Oliva Sommer, 
Husholdningskredsen 0, John Kofod, Socialdem. Vælgerforening 0. De 4 første blev valgt til 
bestyrelse og de følgende suppleanter /K P Jensen 
 
Efter mødet konstituering med Munch som formand, Rigmor Poulsen næstformand, Erik 
Jørgensen kasserer, Anders Kofoed Svendsen sekretær, Hasse Hjorth, Lars Madsen, Niels 
Kofoed, Carsten Kofoed, Henning Paulsen/K P Jensen 
 
1081 1/6 Møde på Nexø kommunekontor, den samlede bestyrelsen, borgmester P Holm-
Jensen, kæmner Mogens Madsen, formanden for ejendomsudvalget B Skot Hansen + en 
revisor.  
Kommunen havde ikke villet blande sig indtil de lokale problemer var løst. Munch fortalte at 
man kasseret det gamle projekt som var for dyrt og for liden indtjening, gik ind for et billigere 
projekt. Ikke nok med idealisme, der skulle også en del realisme til. Ville tale med kommunen 
om arkitektens honorar, engangstilskuddet og de årlige tilskud. Svar fra borgmesteren: de 
350.000 kr. står fast og de 150.000 til bibliotek og klubber i driftstilskud. Kommunen vil gerne 
ha bibliotek i de små byer 60.000 og give tilskud til nogen ungdoms- og fritidsaktivitet. Vil dok 
ikke binde sig for et fast beløb men aftale brugen af lokalerne. Drift af de off. Toiletter 
varetager FH men kommunen betaler leje.  
Anbefalede ordning med arkitekten og med mere moderate priser. Lovede være behjælpelig 
ved nødsituation. 
Mødet fortsatte hos Lars Madsen, Turistvej 3. Brev fra arkitekten. Kunne bruge forarbejdet til 
foregående projekt, skal han og firmaet udarbejde det nye projekt tilbød han reduktion på 30-
250 af det foreliggende honorar, et samlet beløb af 106.024 kr. Skulle han udarbejde 
licitationsprojekt vil honoraret udgøre 8% af de samlede håndværkerudgifter eller udbetaling 
efter brugt tid ganget med omk. faktor på 2,0. Det samlede honorar 1/5 1980-19/5 1981 
udgør 168.174 kr. inkl. Moms. Problemerne er: er arkitekten bestilt af ”FH”, Bjørn Pedersen 
eller af eget initiativ. Arkitekten sagde at han fået henvendelse fra Bjørn P. om at se på 
projektet. Revisoren kritiserede arkitekten for at ikke først ha undersøgt om der var baggrund 
for at arbejde med projektet. Diskuterede evt. kompromisser og honorar for at gøre projektet 
færdigt.  I det gamle byggeudvalg havde kun Bjørn P kendskab til brev fra arkitekten. Hvorfor 
havde man ikke tidligere fornemmet at der ikke var opbakning fra bestyrelsen ang. hans 
ansættelse. 
Bestyrelsen gav dog arkitekten lov til at udregne prisen på projektet af den 19/5 1981 med 
igangsætning 1/8. Vil ha de gamle beløb reduceret mod at han får det fulde beløb for det nye 
projekt. Skulle tabe de første beløb og få 10% af håndværkerudgifterne eller fast honorar, 
dertil papirudgifter ca. 25.000 og tilsyn 35.000 kr./K P Jensen 



 
Bestyrelsesmøde 5/6 1981:  K Munch, Rigmor P, E Jørgensen, A Kofoed-Svendsen, H Poulsen, 
H Hjorth, L Madsen, N Kofoed, H Jensen, C Kofoed. Bestyrelsen enig om at tilbyde arkitekten 
10-12% af byggeprisen. Carsten Kofoed tilbyder at føre tilsyn. Ifølge Hasse Hjorth og gammel 
aftale påtager sig arkitekten det fulde ansvar også om Kofoed udfører tilsynsarbejde. 
Arkitekten kom med beregninger på 1.1-1.2 millioner.  Forudsætning at tegnestuen får det 
nye projekt med honorar på 10% af håndværkerudgifterne (ekskl. Moms, papirudgifter 
+tilsyn) eller et fast beløb på 110.000. Skal udbetales straks efter at aftalen er indgået! Kan så 
tænke sig en reduktion på 45.183 kr. dvs. halvdelen af sit tilgodehavende. Bestyrelsen tilbød 
20.000 kr. for papirarbejdet mod at han sletter det gamle regnskab, udfører det nye til normal 
pris (10% + moms + papir + tilsyn) og betragter de indbetalte 77.000 kr. som á conto 
indbetaling. Skulle 300.000 betales i honorar kan ikke FH opføres sagde Erik Jørgensen. 
Arkitekten ville ikke gå med på dette tilbud, at bære et tab på 120.000 kr. og at  
pengene kan indhentes på licitationen, byggeriet bliver billigere end beregnet (1.3 m.). 
Bestyrelsen tilbyder 15% af byggeprisen =195.000 kr., hvoraf de 77.000 er indbetalt, dog 
under forudsætning at repræsentantskabet godkender.   Ville han ikke gå med på og næste 
udspil ville komme via advokat/K P Jensen 
 
!081 16/6 Bestyrelsesmøde: Munch, Rigmor, Erik J, A Kofod-Svendsen, Henning Poulsen, H 
Hjorth, Lars Madsen, Niels Kofoed, Henny Jensen, Carsten Kofoed + revisor. Advokat J Friese 
redegjorde for de økonomiske forhold i forbindelse med S/I”FH”, beklagede at mødet 26/2 
1981 ikke var blevet protokolleret. De da nærværende fortalte at der ikke var blevet talt om 
honorar til arkitekten men om en eller anden form for erkendelse for hans arbejde. . Friese 
kunne ikke tage stilling til om denne havde krav på honorar, ikke heller se bort fra at 
bestyrelsen i nogen tid havde været klar over at der blev udført arbejde der måske skulle 
betales for. Hvis arkitekten går i retten kan kravet stilles mod den afgåede formand såvel som 
S/I”FH”. Bestyrelsen besluttede at opløse S/I”FH” og indkalde til repræsentantskabsmøde 
22/6. Frieses honorar betaler Havneforeningen og S/I”FH”/ A Kofoed Svendsen 
 
Bestyrelsesmøde 22/6 /Munch, Rigmor Poulsen, Erik Jørgensen, Anders Kofoed Svendsen, 
Hasse Hjorth, Henny Jensen, Niels Kofoed, Carsten Kofoed, Henning Poulsen, afbud Lars 
Madsen 
En af bestyrelsen havde opfordret Hasse Hjorth til at træde ud ur bestyrelsen, fordi han mente 
at HH var inhabil som håndværker. Bestyrelsen var dok enige om at han skulle bliver. Lars 
Madsen meddelte at han ikke stiller op til genvalg. 
Formand Munch spurgte SF hvordan de stillede sig til sagen nu. Svaredes at de gik 100% ind 
for et nyt Folkets hus og dette var også svaret fra Havneforeningens bestyrelse. Drøftede det 
blivende repræsentantskabsmødet: S/I går i likvidation om mødet siger ja. Den nye bestyrelse 
vælges af SF og Havneforeningen/K P Jensen 
 
1981 22/6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Deltagere Henning Poulsen kommunen, 
Rigmor P, Erik J Havneforeningen, H Hjorth, Kofoed-Svendsen SF, Ingen fra Social dem. 
Vælgerforening Poulsker/Bodilsker, Birthe Kofoed KFUF-spejdere i Poulsker, Ingen fra ditto 
KFUM, Knud Munch, Oliva Sommer Husholdningskredsen, Niels Kofoed, Carsten Kofoed PIF, 
Erik Madsen, Bente Vibe Menighedsrådet, Poul Sommer, Britt Viborg Bodilsker/Poulsker 
radioklub. 



 Formand Knud Munch redegjorde for byggeriet, som måttet reduceres til en etage. 
Kommunen lovet samme tilskud som tidligere. Strander dok på arkitekt Mogens Hansens 
honorar, der er alt for stort i forhold til byggeriets størrelse, det vil belaste driften alt for 
meget. Har fået brev på 92.000 udover de 77.000 som er betalt tidligere. Havde også været for 
meget uenighed i den gamle bestyrelse for at kunne arbejde sammen. Rådgjort sig med 
advokat Friese: En selvejende institution skal kunne hvile i sig selv. Grundkapitalen kom fra 
Havneforeningen og SF. Denne kapital hæfter institutionen for i tilfælde af gæld. Den kapital 
man råder øver er 150.000 i Sparekassen med klausuler. Anbefalede at S/I”FH” bliver opløst. 
Så falder det bundne beløb tilbage til Havneforeningen, og institutionen har kun nogle få 
hundrede kr. til rådighed til kreditorer. Formuen var 213.70 kr. Samtlige stemte for 
opløsning/Kurt P Jensen/ 
 

 
 2/ Dokumenter, Fællesanliggender, protokolsreferat 1998 – 2012  
 
1998 27/11 Udvalgs møde m formand Carsten Kofoed: Overskud for kræmmermarked 42101, 
revy 7008 kr. Revyen set af 251. Indkøb ny lydanlæg (eller lys). 
Julehygge 10/12, billetter 40 kr. til kaffe og 2 smørrebrød, lotteri, blomsterbinding, musik mm 
 
1999 maj ”Snogebæk Nyt” lokal avis nr. 1 og 2.  Tilflytter Flemming Andersen om møde 6/5 at 
FH skal være åbent torsdage til aktiviteter som billard, kort, dart, bobspil, skak, arbejde med 
lokalhistorisk arkiv eller kop kaffe m sludder. Lidt om Dueodde fyrs historie. Annoncer om 
kræmmermarked fra 22/5, fiskekvoter, optisk telegraf… Udgives af Folkets Hus. Spørgsmål til 
Irene Bech, Kurt Hansen, Else Jacobsen, Carsten Kofoed, Ebbe Petersen eller Arne West. 
 
2000 maj-sept. Aktivitetsoversigt Folkets hus, brochure. Ledelsesudvalg: Carsten Kofoed, Kurt 
Hansen, Jytte Jensen, Margit Olsen. Også et blad til tilflyttere, aktiviteter og velkommen til GF 
2/4 2003 
 
2001 Fortegnelse over arbejdsmænd og køkkendamer til sommerens kræmmermarked 
 
2001 6/7 Dagsorden til møde hos Majlis. Sandsynligvis del af spørgsmål til rengøringsdamen: 
Hvis noget skal rettes i ansættelsesbetingelser, 3 måneder siden hun blev ansat. Ikke nogle 
klager fra Husets kunder. Kan blive ny situation med hensyn til Husets fremtid i forbindelse 
med evt. kommende Dueoddecenter idet folk bag ledelsesgruppen er interesseret i en 
overflytning af aktiviteterne. Afklaring i løbet af 2001. 
 
2001 8/8 Reglement for Snogebæk Fællesanliggende/Folkets hus 
 
2001 2/10 Til bestyrelsen fra Carsten Kofoed oplæg/forslag om Revy én 2001, hold, reklame, 
budget, tider, styrelsens ansvar 
 
2001 17/11 -17/10 2002 Korrespondance mellem Nexø kommune (borgmester Annelise 
Molin og kommunedirektør Niels Rasmussen) og Ledelsesudvalget for Folkets Hus v/ Ebbe 
Lund Petersen, at der de senere år været nedgang i aktiviteterne for ældre borgere i FH og 
Økonomiudvalget har besluttet at opsige lånerkontrakten fra 1/6 2002. Samarbejde siden 
april 2002. Bestyrelsen skriver om den gode ledelse under Merethe Schmidt og at man for 



eksempel startede en bridgeklub. Ønsker møde med kommunen for at læse problemet. Det 
engangstilskud på 350.000 som foreningen fik til bygget, ændrede kommunen senere til et 
pantebrev som bestyrelsen skrev under og som kommunen nu vil opsige. Nu overfor 
overgangen til regionskommune anmoder bestyrelsen kommunen om at annullere dette 
pantebrev 
 
 2002 6/6,16/8, 2/9, 9/10 bland andet brev til fr. Bente Hansen Pilevangen 11, Nexø fra Ebbe 
L Petersen som klager over at man vil spille revy i Nexø og det er ok, men de måtte ikke kalde 
den for SNOGEBÆK REVY. (Have åbenbart planlagt at spille i S. som de sidste 17 år, men raget 
uklar med bestyrelsen eftersom man ikke via en privat forsikring erstatte evt. skader i huset. I 
brev 6/7,18/7 fra revyholdet: Charlotte Graungaard Bech, Bente Hansen, begge Nexø og 18/7 
også Carsten Kofoed til bestyrelsen skriver man om bestyrelsens negative holdning 
 
2001 Regnskabsoversigt, kasse, bank, banko, kræmmermarked mfl. 
 
2002 Snogebæk Nyt efteråret: Lyspunktet får ikke mere tilskud fra kommunen. Huset åbent 9-
16 9/9 til aktiviteter, spil og onsdagen 9.30-16 for kulturhistorie med historie, litteratur og 
kunst. Festaften i oktober med fællesspisning, underholdning og dans. Julestue 4/12 med 
hvordan man laver juledekorationer, æbleskiver, Lucia, musik, sang og lotteri. Billetter købes i 
Brugsen. Bestyrelse: Ebbe Lund Petersen, Jørn Jensen, Arne Christoffersen, Else Jacobsen, 
Birthe Vest, Jørgen Dahl, Finn Larsen 
 
2002 16/4 GF  9 deltagere udover bestyrelsen. Genvalg af Arne Christoffersen og Else 
Jacobsen. Nyvalg Birthe Vesth efter Henning Wolder. Suppleanter Alf Jensen og Carsten 
Kofoed erstat af Jenny Exsteen og Henning Wolder. Wolder blev revisor. Kommunen opsagt 
lejemålet for ældreaktiviteterne fra 1/7. Mister 30.000 kr. Vil undersøge fonde og tipsmidler. 
Beretning: Vinduer i Bixen nødt at udskiftes. Finn Larsen SF:s medlem i kommunens 
bevaringsudvalg og derfor får SF forelagt om- og tilbygningsopgaver i det bevaringsværdige 
område, kan komme med indstilling. Bevaringsudvalget opmærksom på tomme helårshuse. 
Indstillede Bechs have, Havnevej 6 til kommunens forskønnelsespris. Møde med 
Materielgården for udbedring av vores veje. Kræmmermarkedet 4 aflysninger, men hidtil 
bedste resultat. Stabilt antal deltagere på banko og pænt resultat.  St Hansfest mindre resultat 
men pænt. Revyen var god og godt fremmøde. Julestuen med gartner Holst var udsolgt. Fra 
1/1 2002 fører kasserer Arne Christoffersen regnskab men Nexø revision fortsat det endelige 
resultat. 
Bestyrelse: fmd. Ebbe L Petersen, Nils Plumsvej 4, næstfmd. Jørn Jensen, Jordbærhaven 2, 
kasserer Arne Christoffersen, Havnevej 19, PR Else Jacobsen, Skrynegade 1, Bevaringsudvalg 
Finn Larsen, Hovedgade 11, Jørgen Dahl, Bedegårdsparken 3, Birthe Vesth, Havnevej 37, 1. 
suppl. Jonna Jensen, Nyvej 6, 2. Jenny Exsteen, Jordbærhaven 3, 3. og 2. revisor Henning 
Wolder, Hovedgade 62A. Udenfor bestyrelsen 1. revisor Kurt P. Jensen, Nils Plumsvej 8. 
 
2002 22/4 Bestyrelsesmøde. Planering til ST Hansaften med fakkeloptog af spejdere, også 
norske musikere. Opsigelse af Maylis Petersen 9/6 og annonce til ny pedel med 4060 tim/m. 3 
måneders prøvetid 
 
2002 Arbejdsliste for vagtmænd, kræmmermarkedet 2002 
 



2002 6/5 Bestyrelsesmøde. minus i kassekreditten på 39.736; Maylis Petersen vil gerne 
fortsætte som timebetalt pedel; kiosken åbner fredag 9/5; tværpolitisk møde 15/5 med Sven-
Erik Schou som ordstyrer; St Hansaften holder Niels Anker Kofoed båltale, norsk orkester og 
spejderfakkeltog 
 
2002 5/6 Bestyrelsesmøde: alle bankforretninger overført fra BG-Bank til Nordea; 
kassekredit steget til – 53.289 kr.; ny ejendomsvurdering er 1.450.000 for Folkets Hus, 
120.000 Redningsbådehuset; Lonnie Hald fortsætter m blomsterbinding onsdage i halv sal; 
Svanekegården får forevise dukketeater 1/7;interessenter til leje af Bixen hvis PIF opsiger; 
afbud fra Niels Anker til båltale, bliver Torben Andersen: planering til St Hans; folkedanserne 
får låne p-pladsen 27/7 
 
St Hans fest 2001 og 2002 regnskaber 
 
Bestyrelsesmøde 5/7, 10/7, 24/7drejede sig kun om revyen. 18/7 Carsten Kofoed aflyser 
revyen i Bhms radio, Tidende og TV2 pga. uoverensstemmelser med SF:s bestyrelse 
 
2002 5/8 Bestyrelsesmøde Lånet i Real Kredit på 105.000 overført til Nordea; i juli 
akkumuleret overskud på banko på 36.701 k., og kræmmermarkedet 27.963; diskussion om 
aflønning af regnskabsfører (Christoffersen); levnedsmiddelkontrollen tilfreds med kiosken; 
om revyen; klaveret kørt til reparation; Torben Kjøller vil oprette lokalråd Snogebæk-
Poulsker Balka og Bodilsker, SI dog med i BBS (Bornholmske Borgerforeningers Samvirke); 
arrangere fest til erstatning for den aflyste revy. 
 Finn Larsen fremlagde planer til ombygning af Else Løkkes vej 3. På planen er vinduerne 
tofags og når fra gulv til loft, både i stueplan og 1. sal. Foreslår trefags, som også er vist på 
gamle fotografier. 
 
2002 21/8 Bestyrelsesmøde. Kræmmermarked 2003 planering, forslag om onsdagsmarked. 
Revyen afhenter sine effekter 
 
2002 udateret. Møde i bestyrelsen med pensionisterne, fra kommunen Søs Andersen og Hans 
Arent, Ældrerådet Sven-Erik Schou + 15 pensionister: Formanden ville stille Folkets hus til 
rådighed for Lyspunktet man, ons, men brugerne må sørge for arrangementerne; kommunen 
oplyste at det var ”fritidskonsulenterne” som nedlagt ”Lyspunktet pga. for ringe fremmøde og 
forbrug af for mange timer. Ville hjælpe med ansøgninger om tilskud. ”Lyspunktet” nu en ny 
aktivitet der bl.a. udfører lokalhistorisk arbejde, maler, syr, læser, spiller, gør gymnastik osv. 
Kan søge midler til materialer fra ”Frivilligt Socialt arbejde” § 115, men kommunen kommer 
ikke betale leje eller løn. Birthe Vesth ville hjælpe med gymnastik men ikke stå fast for noget. 
Fandtes lidt penge på kontoen, så brug for kasserer. Enighed om at benytte huset man 9-16 og 
ons 9.30-11.00 
 
2002 2/9 Bestyrelsesmøde: overskud i banko og kræmmermarked, købt mikroovn, 
røremaskine slidt, skal udskiftes ligesom 2 punkterede termovinduer. Laver nye bukke, der 
kan klappes sammen og 12 store plader samt 10 halve; sendt brev til Bente Hansen med 
protest imod at de bruger navnet Snogebæk Revyen; fest 25/10, julestue 11/12 
 



2002 9/10 Bestyrelsesmøde; Vedr. kommunens pant i Folkets hus sendt brev til kommunen m 
anmodning om at få slettet dette pant. Gælden i FH er 100.000 kr. mindre end sidste år. 
Kassekredit + 23.000; Lyspunktet købt en radio; betaler ca. 10.000 for forsikringer, evt. bytte 
til Bhms Brand eller Alm. Brand; rep. af klaveret kostede 7500 kr. + 750 i selvrisiko; Henni 
Jensen vil opsige lejemålet i Bixen og overdrage det til anden interesseret, kan kun ske med 
SI:s godkendelse; Forpagteren af Havnegrillen vil gerne købe denne, Home får foretage 
ejendomsvurdering. Beslut via GF 
 
2002 16/10 Møde med forpagteren af Redningsbådshuset Henny Jensen: Henni vil gerne blive 
af med ”Galleri Snogebæk” og fremhæver at iflg. lejeloven kan hun fremleje forretningen. 
Fremtidige lejere skal kunne handle selv og overtage forretning og lejemålet. Beslut at hun 
kan fortsætte, kan sætte en bestyrer på, men kontrakten fortsætter uændret. 21/10 møde om 
arbejdsfordeling ved fest 25/10 
 
2002 6/11 En fordel at beholde Havnegrillen, Home skal have 3500 kr. for vurdering. Revisor 
Keld Poulsen tror på mellem 600-800.00 kr. Forpagtningen kan evt. nedsættes indtil aftale 
med Frisco udløber om 4 år. Heidi Johannessen havde ikke tænkt på pris og bedes rådføre sig 
med revisor; advokat Paldan Sørensen sendt brev at SF ikke kan forhindre fremleje af 
Redningsbådehuset. SI kan kun godkende fremleje mod at få vide vedkommendes økonomi og 
at 1 års opsigelse stadig er gældende; tilbud fra Bhms Brand og Alm. Brand skiller sig ikke 
meget fra Østifternes; klagemål over at plads savnes til blomsterbinding, fremover kun for 
Snogebækkere; oktoberfest succes med 57 deltagere; afslag på ansøgning om penge til 
Lyspunktet, planering af julestue.  
 
2002 24/11 kun dagsorden, planlægning af julestue. Bestyrelsen besluttede afslå Heidi 
Johannessens ønske om reduktion af lejet 2003 
 
2002 11/12 Bestyrelsesmøde: Lyspunktet fået tilskud på 10.000 kr. Heidi Johannessen opsagt 
grillkontrakt fra 1/3. Forslag at forpagtningen koster b70.000 kr. + moms i 2003 og derefter 
2½ % stigning hvert år. Depositum på 15.000 kr.: beholder Østifternes Forsikring 
2002. Regnskabsoversigt for 2002. 
 
2003 8/1 Bestyrelsesmøde: Udlejet 2002 46 gange; Heidi Johannessen afgiver nøgler til 
Grillen; 4 ansøger til forpagtning; Henni Jensen fortsætter lejemålet; sammenligning over de 
tre forsikringsselskaber giver ikke større forskel i præmierne, fortsætter med Bhms Brand; 
fremtidsplaner for modtagelse af nye tilflyttere; venter på videobånd fra Revyen. 
Bevaringsudvalget/Finn Larsen fået plan om ombygning af Skæret 2, tegningen viser en ny 
kvist mod syd, ikke omtalt i planen. Anbefaler tegltag og ikke decra samt at skorstenen bliver 
 
2003 20/1 Udkast til grillkontrakt sendt til Per Christensen og Birgitte Sobczyk; 22/1 møde 
med de blivende forpagterne og gennemgang af kontrakt. Hvis ok, underskrift 5/2 og 
gældende fra 1/3 
Finn Larsen meddelte at Teknisk forvaltning i tidl. Nexø kommunen lavet fejl ved godkendelse 
til ombygning af Elses Løkkevej 3, ifølge lokalplan må der ikke ære vinduer og døre af plastic. 
2002 3/12 Brev fra Per Busk Christensen og B Ysser Sobczyk, Norrevej 24, ansøgning. 
 
2003 1/2 Fortegnelse over medhjælpere 2003 



 
2003 5/2 Bestyrelsesmøde: Forpagtningskontrakt med Per Busk Christensen underskrevet; 
ansøgt om 40.000 fra tips- og lottomidlerne til udgifter for varme, vand, el, rengøring 
2003/04; datum for kræmmermarked og evt. onsdagsmarked; GF 2/4  
 
2003 5/3 Bestyrelsesmøde: menu til medhjælperfest; Redningsbådhuset et tillæg til 
lejekontrakten med Henny Jensen og Bo Bendixen er skrevet, han vil gerne sætte et loft op ( 
må han gerne) og leje Bixen (er dog udlejet til Havnefesten); Susanne og Uffe Rebsdorf skrevet 
at de hørt at Redningsbådhuset er til leje, blander ind Havnefesten og truer med at blokere for 
brugen af deres røgeriskorstene til boderne; brugere af rollatorer og elektriske kørestole 
klager over at kanterne på den nye belægning på Havnevej er for høje.  
 
2003 10/3 Brev fra Rebsdorfs: haft kontakt med Bendixen om betingelserne for at 
leje/forpagte gennem ham: 100.000 i husleje, ikke nogen kommissionsvarer, kun Bendixens 
varer, foreslår 2 ting i startlager, værdi 250.000 kr. afdrages over året. Øvrige varer købes 
gennem BB, tager ikke varer i retur, lejemålet er 62 kvm, kan også overtage butik som der er 
for 350.000 uden inventar, Bendixen har fortsat første prioritet hvis man vil afhænde 
butikken, Bendixen planerer at renovere for 100.000. Har også hørt at Bendixen givet Henny 
Jensen 250.000 kr. for lejemålet.  Alt dette ikke helt i overensstemmelse med det gode formål 
med SF. 3/3 har formand Ebbe Petersen skrevet: at hvis I har ret med hensyn til disse store 
beløb, vil jeg anbefale bestyrelsen at opsige kontrakten til årets udgang og starte ny 
udbudsrunde 
 
2003 7/3 Regnskab over medhjælperfest, 41 deltagere 
 
2003 19/3 Bestyrelsesmøde: om tilrettelæggelse af kræmmermarked, stadeplads 35 kr. 
 
2003 31/3 Bestyrelsesmøde: vedr. brev fra Rebsdorf. Bestyrelsen ønsker de store beløb 
dokumenteret, lade en advokat se på kontrakten om de kan opsiges 
 
2003 2/4 Generalforsamling (GF) Fmd. Ebbe Petersens beretning: Lyspunktet: efter Nexø 
kommune ikke længere ville støtte aktiviteterne problem, løstes med Birthe Vesths hjælp, fik 
10.000 fra Servicelovens § 115 som brugtes til indkøb af materialer til de mange forskellige 
aktiviteter om mandagen, onsdage arbejder en mindre gruppe med lokalhistorie: 
Blomsterbinding en aktivitet flere gange om året uden betaling af leje, alt for mange tilmeldte, 
de lokale skal ha førsteret: Bridge fortsætter, 32 spillere; Revy blev det ikke noget 2002 pga. 
vores stramme krav til økonomistyring, erstat af blev det efterårsfest; Underhold: malet 
vinduer og døre FH og Havnegrillen udvendig; Forsikring: haft forhandlinger med flere 
selskaber for at spare; Parkeringsforbud på Havnevejs nordre side fik man kommunen til at 
etablere, så at biler og busser kunne komme frem; Redningsbådhuset: Henny fået lov at 
fremleje i henhold til lejekontrakten; Havnegrillen forpagtet til fam. Christensen; 
Kræmmermarkedet opnåede ganske flot resultat, bedre end 2001; Banko: stabilt og pænt 
resultat; St Hansfestens overskud det halve af 2001, julestuen med blomsterdekorationer. 
Fra 1/1 2002 blev det daglige regnskab først af kasserer Arne Christoffersen. Alle kan nu følge 
måned for måned, sparer lønudgifter til Nexø revision som fortsat står for det endelige 
regnskab. 



GF: Rebsdorf kritiserede bestyrelsen for ikke at tilgodese Snogebæks interesse gennem at lade 
en mand fra Århus styre lejemålet i Redningsbådehuset. Svaredes at man rådført sig med 
advokat og at i følge kontrakt fra 1992 ikke var muligt at opsige uden stor erstatning.  
Regnskaberne gode, mindre indtjening men sparet på udgifter. Udlejning 290tkr, indtægter 
arrangementer mm 100tkr, udgifter (løn, personal- og andre omkostninger) 204tkr. 
Ebbe Petersen, Jørn Jensen, Jørgen Dahl og Finn Larsen på valg, genvalgtes. , suppleant Jonna 
Jensen og 1. revisor Kurt P Jensen samme. 
 
2003 7/4 Bestyrelsesmøde: Opgaverne skal fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne, For 
eksempel: et ægtepar tager sig af huset og modtage telefon, foreslået Christoffersens 
 
2003 7/4 Fødevaredirektoratets nye godkendelse af Snogebæk Havnegril og kiosk ( tidligere 
godkendelse fra 27/6 1997 bortfaller) 
Også en inventarliste, skitseforslag til indretning og Fødevareregion Københavns lokalkontor 
Bornholm besøgsnotat fra ¼ 
 
2003 16/4 Bestyrelsesmøde: Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver. Ingen ville være 
formand men Jørn Jensen blev overtalt (et år), næstformand Ebbe Petersen, Arne 
Kristoffersen kasserer. Ebbe kommunikation og reklamer, Kristoffersen indvendige FH og 
samarbejde med Majlis Pedersen, fejning udvendig, får timeløn, får mobiltelefon til besked, 
kontorarbejde Kurt Jensen, Jørn Jensen og Dahl udvendig vedligeholdelse af FH, 
Redningsbådhus og Gril, Finn Larsen fortsat bevaringsopgaver. Kræmmermarked laver 
Wolder arbejdslister, Else Jakobsen køkkenet, Jørn J og Kurt J salg af øl og vand, Finn Larsen 
overordnet tilsyn. Om ansvar for St Hans, julemarked. 
Foresloges lave parkeringsbåse foran FH og skråparkering til sundhedspersonal; indbrud i 
Havnegrillen. 
Bevaringsudvalget om Turistvej 1 B, nyt tag med to kviste mod syd, ok, Skrynegade 5 meget 
forfalden og ikke beboet, spørgsmål om tilladelse til at indrette butik i Hovedgaden 50 
”Mamas butik”. 
Fortegnelse over bestyrelsesopgaver, telefonnummer og adresser 
 
2003 30/4 Bestyrelsesmøde: Forsikringen betaler indbruddet i Havnegrillen, 11.500 kr.; 
elmåler flyttet fra Bixen til Galleri Snogebæk pris 3-4000 kr. 18 har deltaget i gymnastik; 
foreslås at Snogebæk Nyt laves 2 gange om året  
 
2003 19/5 Bestyrelsesmøde: Evt. ny bielmåler i Bixen, nye vinduer, de gamle rådne; Bhms 
Levertransfabrik sælges til Havnen, PIF indretter kontor mm, siger op lejemål i Bixen, 
Bendixen underrettes. I evt. nyt kontrakt skal fremgå at Bendixen ikke kan fremleje; flyt af 
elmålere kostede 1100 kr., istandsættelse af Grillen 16.000; 70 tilmeldte til fællesspisning 
26/5 
 
2003 14/6 annonce om leje af forretningslokale (Bixen). 
 
2003 26/5 Bestyrelsesmøde: PIF vil ikke betale leje for Bixen det første halvår 2003, ”Folkets 
hus kontrakt går med på 20000 kr. kan genforhandles i 2004, men Bixen betale leje det hele år 
(meddeles Torben Kjøller) 
 



2003 4/6 Bestyrelsesmøde med PIF om opsigelse af Bixen. Aftale at prøve udlejning i i den 
stand som den forefindes, lejet skal dække PIF:s leje. Hvis det ikke går betaler PIF differencen 
 
2003 20/6 Best. møde: To tilbud på leje af Bixen, kun et aktuelt i det den ene lejer vil blive 
over flere år. Kontakte advokat Birgitte Udengård for ny kontrakt; Per ole Petersen holder St 
Hans tale 
 
2003 16/7 Best.møde: Majlis Pedersen sagt op, fratræder 1/8 som pedel; Grethe 
Christoffersen blev pedel 15/8 til 1/10 -2004. Formanden udfærder kontrakt med Grethe. 
Bixen har fået strøm, 23.000 kr, renovering af Grillen dyr, ny røremaskine; salene males i 
august 
 
2003 3/8 Best.møde: Formanden takkede bestyrelsen og Bent Jacobsen for godt malerarbejde 
i salene; Per Christensen vil gerne leje Bixen o åbne kaffebar med spilleautomater til de unge 
om vinteren, Bendixen må først kontaktes; Bowling o dart bliver ikke brugt og kan sælges; 
29/9 gratis bus med skovtur og fællesspisning på Bolsterbjerg (65 kr.), evt. interesse om at 
lave en kiosk til kræmmermarkedet, måske en gammel skurvogn; efterårsfest 24/10 Bente 
Vibe laver mad mod timebetaling, først spørge Grethe, pris 60 kr., julestue 26/11 35 kr. for 
æbleskiver, gløgg, kaffe 
 
2003 4/8 Best.møde: Fra Havnefesten modtaget ca. 53.000 for leje af fH og Bixen; kontrakt 
med Grethe Christoffersen underskrevet; damerne i Lyspunktet vil ikke betale leje for salene, 
om en kiosk til kræmmermarkedet 
 
2003 23/6 Resultat St Hans fest (5.332 netto) 
 
2003 17/9 Best.møde; drøftede udvidelse af Havnegrillen, (tegninger se 7/4), skal ikke koste 
SF noget men måske 10 års kontrakt med Frisco og ny kontrakt med lejeren 
 
2003 1/10 Hallen bør males, trappen slibes; Lyspunktet vil ha mindre scene til revy ved 
efterårsfest; overskud kræmmermarked 52.272 kr.; sidste kræmmerdag gratis kaffe og 
kringle til kræmmerne 
 
2003 5/11 Best.møde: rørskade under gulvet i herretoilettet; skal annonceres om Bixen men 
Bendixen skal ha første bud, foreslået leje 30.000 kr. og 5 års kontrakt; skriver t Uffe Rebsdorf 
om at kontakte Bendixen om evt. lejemål 
Bevaringsudvalget: Bøjerenden 7 under renovering, opmærksomme at efter 5 år kan huset 
blive sommerhus, samme Nils Plums vej 6. Kan SF gøre noget? Til næste gang regne tomme 
hus og indberette til kommunen; Majlis Pedersen 50 år får gavekort; julefrokost 24/11 
Lyspunktet vil ha scene, julestue 26/11 35 kr., max 70 st. 
 
2003 udateret brev fra Per Christensen og Ysser om at udvide Grillen; Frisco villig at betale en 
gang til, de tror på øget omsætning, Steff-Houlberg/Slagter Jørgensen undersøger også 
hvordan de kan hjælpe for at indrette butikken mere funktionelt. Friskos forslag: Åbnes mod 
Else Løkkevej med skydedør, hvor iskunderne kommer ind og betjenes, medens grillkunderne 
fortsat kommer in fra samme side som nu, og også en skydedør, arbejdsområdet bliver vendt 
på langs med en kogeø; betjeningsområdet bliver en vinkel, plads til et par borde til dårligt 

Kommentar [SB1]:  



vejr, skal have godkendt lagerplads og personalefaciliteter. Kan afhjælpes ved at lade taget gå 
meget skråt og helt ud til muren mod Synnøve (skellet er ½ m forbi muren på hendes side); 
personalerum savnes, kan bygge et rum ind mod FH der opvaskemaskinen også kan stå, kan 
også bruges som grovkøkken. Vil ha åbent efter sæson, når alt andet lukker ned 
 
2003 års kræmmermarked 16 af 17 planlagte, regnskab, også resultat 1999-2002 
 
2003 10/12 Best.møde: trappen nedtages 8/1 og renovering af hall påbegyndes: Finn Larsen 
fremlagde liste over tomme hus, sendes til kommunen; Per Christensen vil holde byggemøde.; 
Bendixen vil give 24.000 kr. om året for Bixen, vil også foretage ombygning og fjerne væggen 
mellem forretningen og Bixen, hvor der tidligere været en dør 
 
2003 28/12 Til bestyrelsen fra Ebbe Pedersen; ombygning af havnekiosk, Tilbud på 
ombygningen er på godt 300.0000; Frisco vil betale mod at få 10 års kontrakt med SF og at 
kontrakt mellem PER, Ysser og SF flyttes over til Frisco og SF 
 
2003 30/12 Møde med bestyrelsen og forpagteren af Havnegrillen. Birgitte Sobczyk fremviste 
tegninger og at Frisco betaler 300.000 og dem selv 100.000, også at Frisco vil ha kontrakten 
og at Per og hun får forpagte gennem dem; revisor Keld Poulsen kunne ikke se noget problem. 
Nyt møde 2/1. Her ligger også forpagtningskontrakt fra 15/3 2003 
 
2004 2/1 Best.møde: Ombygning af Grillen, finansiering o betydning for SF; om kontrakt m 
Frisco, samarbejde, forpagtningsafgift, rådføre sig m revisor; Rebsdorf har accepteret en leje 
på 30.000kr. for Bixen 
 
2004 28/1 Best.møde: stolebetræk trænger til at blive fornyet, ca. 15.000 kr.; medhjælperfest 
5/3; Fmd. Jørn Jensen foreslog at stifte en billardklub med kontingent på 200 kr. FH vil 
investere 10-15.000 i et nyt billard 
 
2004 11/2 Best.møde; forpagtningskontrakt Frisco-SF gennemgået, inventarlister, 
brandforsikringen forhøjes, den nuværende kun for 36 kvm; alt klart mellem Rebsdorf og 
Bendixen, må ikke konkurrere mod hinanden: søger vogn til kræmmerkiosk; kan få gratis 
hjemmeside via DR 
 
2004 29/2 Best.møde; om kræmmermarkedet, starter 15/5, endnu ikke fundet ny kiosk, evt. 
fortsætte med idrætsforeningens; havnegrillens kontrakt klart, skal godkendes, SF betalt ny 
vand varmere, skal male når ombygningen er klar; advokat Udengaard udforme kontrakt 
Rebsdorf-Bendixen om hvad de får sælge i Bixen 
 
2004 10/3 Best.møde: Gennemgang af kontraktsforslag Bixen; 4 nye vinduer til Bixen 15.000 
kr.; 40 deltog i medhjælperfest  
 
2004 7/4 Best.møde; kontrakt med Bixen til 1/1 09; møde om ny kontrakt m PIF; GF 14/4 
Birthe Vesth ønsker ikke genvalg; Ole Korsgaard fra Dueodde Vandrehjem vil bekoste 
renovering af det gamle billard, ifølge Jørn Jensen kunne dette ikke betale sig, i stedet et 
renoveret halv match billard for 15.000 kr. samt transport og opsætning; Lyspunktet laver 
minirevy til efterårsfesten; Birthe Vesth utilfreds med at alle gæster til fællesspisningen skulle 



betale 5 kr. til FH, beslut at hjælpere, musiker og sygemeldte ikke skulle betale; Ebbe Petersen 
og Else Jacobsen samarbejder om hjemmesiden ”Mit Bornholm”; Drop-In bridge i sommer fra 
21/4 
 
2004 14/4 GF: Beretning: Lyspunktet haft mange deltagere til gymnastik, ros til Birthe Vesth, 
lokalhistorisk gruppe arbejder også; bridge succes m 32 deltagere, prøver med Drop-ind i 
sommer; Revy 2003 droppet men minirevy til efterårsfesten; Renoveret salene, hall, trappe; 
Bixen renoveret og ny udlejning ; Havnegrillen udvidet med personalfaciliteter og bedre 
arbejdsmæssige forhold; Kræmmermarkedet godt resultat, Banko samme; St Hansfest 
druknede i regn men god indtjening; julestuen godt fremmøde; med i hjemmesiden ”Mit 
Bornholm”; ny i bestyrelsen efter Birthe Vesth blev Ole Haagensen; suppleanten Jonna Jensen 
afløstes af Reno Møller. Indtægter 383tkr. Udgifter 139tkr., årets resultat 77tkr. 
 
2004 Medhjælperliste til kræmmermarkedet 
 
2004 21/4 Best.møde: Konstituering: som tidligere (Else Jacobsen PR); kontrakten m PIF skal 
underskrives, Ole Haagensen kontaktmand til Lyspunktet som stadig ledes af Birthe Vesth; 
4/5 opsættes kiosken på kræmmerpladsen; indkøb af fryser og kopimaskine 
 
2004 11/5 Best.møde; alle kontrakter underskrevne, vinduer i Bixen lidt dyrere, 20.000 kr.; 
maling af Havnegrillen; efterårsfest 26/11 med revy; julestue 24/11(om Holst kan komme); 
Erik Jørgensen vil arbejde med hjemmesiden, prøvetid 3 måneder; ny billard anbragt på 
loftet; under vedtægterne skal oprettes 3 afdelinger: 1/Lyspunktet, 2/ Bridgeklubben, 3/ 
Billardklubben, bestyrelsen har ansvaret men skal findes en leder for hver afdeling 
 
2004 9/6 Best.møde: forsøgt indbrud i Havnegrillen, et par døre ødelagt; evt. udvidelse af P-
areal og udkørsel for Sundhedscentret ved at inddrage arealet fra ”spejderhuset”; St Hans blev 
planlagt, Museumsinsp. Lars K. Møller båltaler, Birthe Vesth forsanger, bruger kiosken til salg;  
 
2004 16/6 Best.møde: Kræmmermarkedet, flere kræmmere protesteret mod at en kræmmer 
solgte slik, krydderier og rapsolie, har dog levnedsmiddelkontrollens tilladelse så kan ikke 
kræve ham fjernet 
 
2004 4/8 Best.møde: Har fået 29.978 kr.  fra Havnefesten, tagre4nde på Redningsbådhuset, 
flyt af affaldsstativer og isdiske i Grillen, møde m Kurt Marcher om regulering af betaling for 
de offentlige toiletter; om parkering; formandens telefonregninger betales af FH, Henning 
Wolder får 3 fl. Vin i anledning af hans 25års jubilæum i Nordea og arbejdet med 
kræmmermarkedet 
 
2004 8/9 Best.møde: Skal ha møde med Kurt Marcher fra BRK om toiletter, for nuværende er 
lejen 25.0000 kr./år, udgifter ca. 16.000 + el og varme; beslut om højst 90 kræmmere, tid 9-
13; fået ejendomsvurdering for Havnegrillen af Told & Skat. Kurt Marcher positiv. Bestyrelsen 
foreslog 8.000 kr./kvartal + indeksregulering og genforhandling hvert femte år, han tilbød 
foruden sæbe, toiletpapir samt udskifte af vandhanerne med trykhaner 
 



2004 efterår Nyt fra SF med modeopvisning/Ruth Engset 18/10, julestue 24/11, 
fællesspisning med revy, musik, sang og dans 26/11, julefrokost med revy3/12, hver onsdag 
lokalhistorie med Ingeborg og Knud Munch 
 
2004 5/10 Best.møde: sendt ansøgninger både til BRK og andre; Lyspunktet vil gerne spille 
kort hver mandag em på loftet, ok, og i samarbejde med FH ordne sangaften; Bendixen har sat 
reklame, gadenavn og husnummer ovenfor porten, vil ha det fjernet men står ikke noget i 
kontrakten; enighed om at fortsætte med Snogebæk Nyt, men under navnet ”SF”; holde 
beboermøde først i det nye år; kræmmerkiosken nedtages 13/10 
 
2004 3/11 Best.møde: Om ulovlige skilter på gavlen over porten på Galleri Snogebæk, sendt 
brev til Bendixen, men da kontrakten ikke siger noget mås han beholde det; flere reklamer 
skal ansøges; Uffe Rebsdorf får også ha reklamer; når døgnplejen flytter, underrette 
kommunen at vi vil forsøge leje lokalerne ud; Jørn Jensen og Jørgen Dahl kikke på 
campingvogn evt. til kræmmerkiosk, var dok pilrådden; 5/11 sættes bænksættene ind i Arnes 
hytte; ”Snogebæk Revyen” i Nexø forbud ønskes mod navnet, overskuddet går til Fritidshuset 
i Nexø, ikke FH i S. 
2004 8/12 Best.møde: kommer at få 12,143 kr. hvert år af BBS; strandrensning 4/6-05; Erik 
Kjøller tilbudt at købe orgel til FH, såfremt Aage Nielsen fortsætter med at spille til revyen, 
tilbød også hjælpe ved bygning af ny kiosk til kræmmermarkedet; BRK giver 2000 kr. hvert år 
til indkøb af juletræ: overskud fra kræmmermarkedet 58.327 kr., møde med Nordea om 
omlægning af lån; debat om fornyelse og modernisering af FH; 500 kr. i gave til Erik Jørgensen 
for Snogebæk Nyt og hjemmesiden; samme til Else Jacobsen og Jenny Exsteen for deres 
indsats et par flasker vin til Henning Wolder og Bent Rye Rasmussen; Else Jacobsen stopper 
med at lave mad og arbejde med St Hans, fortsætter at bage til kræmmermarked og bridge; 
svært få afløsere for hjælpere, et tak i Tidende til 70 sponsorer som givet gaver till 
arrangementer; nedsat et byggeudvalg med Arne Christoffersen, Jørn Jensen, Finn Larsen og 
Erik Kjøller; levnedsmiddelkontrollen har inspiceret køkkenet og havde intet at kritisere. 
 
2005 5/1 Best.møde: aftalt møde med Nordea om omlægning af lån, Grethe har sagt op og fra 
1/1 er Maylis Pedersen ansat som pedel, Arne C. fortætter at modtage bestillinger, passe 
regnskaber og mindre vedligeholdelse; Ebbe Pedersen laver fortegnelse over hvilke arbejder 
de to skal lave, nødt skaffe en PC til FH, ; medhjælperfest 4/3, GF 6 eller 13/4; gardinerne i 
salene udslidte, Maylis spørges om hun vil skaffe stof og sy efter at Grethe C og Else Jacobsen 
afgjort stof og farve .Evt. fastelavnsfest 7/2 sammen med Grillen Næste møde 19/1 
 
2005 19/1 Best.møde: GF 6/4, fastelavnsfesten arrangeret; 7/2 møde for at hænge tønderne 
op; brev fra BRK vedr. arbejdsmøde den 24/2 mellem Plan & Byg og repræsentanter for de 
forskellige foreninger og havnen; 20/1 møde om den nye kræmmerkiosk 
 
2005 24/2 Referat af møde BRK og S. Havn, Handelsstandsforeningen, SF, PIF og Plan & Byg, 
som vil lære området bedre at kende og høre om ønsker og forslag i forbindelse med region- 
og kommuneplanlægning: Bevaringsrepræsentanten bliver ikke mere kontaktet, 
Bygningshøjde på 8½ meter for højt i S., Parkeringsforhold ved Brugsen ikke gode, Havnen 
utilstrækkelig; arbejdes videre med Dueoddecentret ; område for skolebyggeri ønskes; 
servicefaciliteter savnes – f.eks. hjemmepleje. Den lokale ordning nedlagt af BRK; svært at tale 
om byudvikling når BRK samtidig nedlægger service og lukker aktiviteter. S. har ikke noget 



særligt til fælles med de andre byer omkring og foretrækker at arbejde med S. som et område 
for sig selv. Frygt for at blive opslugt i Nexø og Pedersker har ikke de samme interesser. S. vil 
defineres som lokalcenter som Svaneke. Ønsker også diskret belysning på stier, oversigtstavle 
over sommerhusområder og stisystem; byport ved det store kryds, der markerer byens start 
(registreret som farligt kryds), skilt med henvisning til havnen, evt. omlægning af cykelvej, 
tomme boliger, etablere ældrecenter 
 
2005 Best. referat feb., apr. og 31/5, juni, 10/8. sep. savnes 
 
2005 2/3 Best. møde: BRK indbyder til arbejdsmøde 14/3 i Poulskerhallens cafeteria; 
modtaget 7900 kr. fra BRK, 46 tilmeldte til medarbejderfest, GF, Ebbe Petersen ikke genvalg. 
Næste møde 29/3 (savnes) 
 
2005 3/5 Best.møde:  Konstituering: formand Ole Haagensen, næstformand Jørn Jensen, 
kasserer og daglig leder Arne Christoffersen, PR Else Jacobsen og Ole Haagensen, 
bevaringsudvalg Finn Larsen, festlige arrangementer Per Christensen, inventar mm Jørgen 
Dahl. Suppleanter som tidligere 
Erik Jørgensen fortsætter at opdatere hjemmesiden; fra BRK brev at der skal betales 
grundskyld for de 3 udlejede forretninger; Tidende haft stor artikel om S. uden at nævne SF 
eller Havnen; foreløbig kontrakt laves med Skind og Pelse; julestue med Jørn Holst 23/11, 
foreslår at Jordbærhavens børn kommer og pynter træet; Birthe Vesth, Jenny Exsteen og 
Rigmor Poulsen forelagde Lyspunktets program: Revyen øver i okt. og opføres 25/11 for 
pensionister, lørdag for alle, gymnastik starter 29/8, kan melde sig til udflugt 5/9 , 1. mandag i 
måneden banko, sidste fællesspisning, mandage der imellem kreative aktiviteter; tak til 
Systerlogen 43 Klippen, Rønne for modtaget beløb; 10/10 viser Ruth Engset tøj 
 
2005 5/7 Best.møde: Nye fyr monteret, kører perfekt, nyt køleskab med glas låge købt; PIF må 
gerne låne kiosken til havnefest, men helst spørge først; Per Christensen foreslog at lave en 
lille forening med de forskellige forretninger på havneområdet og Folkets hus med 2 møder 
om året for fælles aktiviteter; St Hans aften gik fint, men udgifterne er alt for store i forhold til 
det store frivillige arbejde, folk antager bålpladsen til losseplads; skind og Pelse betaler 
10.000 kr. + lys og varme 1/6-1/10, har også fået et tilbud på 30.000 + lys og varme for de 
resterende 8. måneder; den nye kræmmerkiosk kostet 30.264 kr.; borgermøde 15/9; 
billardklubben betaler 200 kr./år for hver deltager, sættes op til 300kr; de 5 kr. som skal 
betales til hver mødedag, gælder ikke billardklubben 
 
2005 23/8 Møde med de forretningsdrivende: Lotte og Finn Christensen Skind og Pelse, Britta 
Johnstone og Leif Jensen Lifestone, Elsebeth Grove Elle-G, Kirsten Arvidsen Sørens værtshus 
og S. Røgeri, Kurt Andersen Dagli´Brugsen: alle ville udvikle og gøre S. mere attraktiv med 
arrangementer og ved at forlænge for- og eftersæsongen. Overens om åbent fredag-søndag 
udenfor sæson og især julemåneden, markedsføre S overfor polakkerne, som kommer til Nexø 
med båden, Handelsstandsforeningen kan støtte, foreslås at ved jul pyntes langs hovedgaden 
med små juletræer og arrangere julemarked; foreslået biblioteksbus til S. Udvalg med SF, Elle-
G, skind og Pelse og S. Havnegril og kiosk. SF vil gerne hjælpe til ved arrangementerne, men 
ikke stå for hele omkostningerne, som skete ved ST Hans. 
 



2005 30/8 Udvalgsmøde med forretningerne: om juleudsmykning, pris på at opstille en 
isbane 3-18 dec.  SF passer banen og udlejer skøjter; julemarked 3 weekender i december, 
invitere andre firmaer, type Hallegård. Næste møde 6/9 
 
2005 31/8 Best. møde: om julearrangementer og boder, juletræet tændes 27/11, skøjtebanen 
bestilt, 10.000 kr.; forslag om børnekræmmermarked i efterårsferien; sidste kræmmermarked 
17/9 og den dag kaffe og kringle til kræmmerne; borgermøde 15/9, revyen opføres 2 gange 
ekstra. 
 
2005 26/10 Best.møde: Om opstilling af skøjtebanen; forslag til Skind og Pelse at der ydes et 
bidrag for 70 kvm på 6000 kr. til dækning af varme og el 1/10-05-1/4-06, fra 
børnekræmmermarkedet modtaget FH 600 kr. og skolen 1200 kr., fået sponsorgaver til lotteri 
ved julestuen; forslag om karnevals/fastelavnsfest; møde 28/10 med forretningsdrivende om 
dato for stormøde om julemarkederne; Snogebæk revyen bør spilles en ekstra dag, da mange 
vil se den. 
 
2005 28/10 Skrivelse fra arkitekt Jens Kofod BRK til Rikke & Lari Hørsted-Andersen i 
Frederikssund vedr. tilladelse til ændring af Fiskerstien ( matr. 152f Poulsker)- 
 
2005 14/11 Best.møde: møde 9/11 med Skind og pelse, accepteret betaling for el og vand 
samt udendørs areal til opstilling af stativer; levnedsmiddelkontrollen har givet en smilende 
smiley med påtegning om bedre egenkontrol. Per Christensen anbefaler et firma til 
egenkontrollen, koster 2-300 kr. årligt; Handelsstandsforeningen betaler juletræerne som 
leveres 15/11 og lyskæder; elever fra Bodilsker skole laver og sælger æbleskiver, 27/11 
sender Falck en brandbil som tønder juletræet, der er luciaoptog med spejderne og Per 
Christens laver risengrød; 40 st. juletræsfødder skal laves; 21/11 opsættes  (Filip Jensen) det 
store telt til julemarkedet, 2-3/12 opsættes boder og små telte; Daglig Brugsen og SF stiller 
hver 2 hjælpere op til op- og nedtagning af skøjtebanen, 26/11 dækkes borde, 29/11 sættes 
scenen op, nedtages 30/11 
 
2005 5/12 Best.møde: Om arrangementer ved Kurts begravelse den 8. december, SF byder på 
kaffe, snitter, kringle efter begravelsen, krans bestilles hos Holst;  
Julemarked/skøjtebane: den første weekend har gået fint men manglende opbakning fra  
 
nogle forretninger så Ysser o SF fik tage det hele slæb, skøjtebanen en succes, nedtages fredag 
og flyttes til Brugsen, lørdag-søndag opsætning og nedtagning af boder, så mange frivillige 
som muligt mandag: 
Ny referent efter Kurt, måske Wolder; Ebbe overtager ansvaret for banko 
 
2005 7/12 BBR-ejermeddelelse fra BRK vedr. Hovedgade 12, matr. 84g. 
 
2005 13/12 Best.møde: Kurts alt for tidlige død betydet at SF mist en hengiven man som lavet 
kæmpe arbejde for SF; Reno Møller vil af helbredsmæssige grunde udtræde fra bestyrelsen; 
Henning Wolder overtog sekretærjobbet efter Kurt frem til næste GF, Ebbe Pedersen 
overtager ansvaret for bankospil: vedr. julemarked/skøjtebanen skuffende at ikke flere 
bakkede op. SF:s og Havnegrillens folk fik lave det hele arbejde; Regionskommunen godkendt 
at Skind og Pelselejer i FH; rengøringen af FH bliver pt. udført af Maylis, skal laves en 



rengøringsplan, også spørge om hun vil fortsætte; 4 fra bestyrelsen og Maylis og Erik J. skal ha 
2 fl. Vin i julegave; 4/3 2006 medhjælperfest. 
 
2006 Snogebæk Fællesanliggende Folkets hus, Program 2006 
 
2006 (januar savnes?) 8/2Best.møde: Erik Jørgensen lovet lave årsfolder, omdeles i S., Balka 
og Poulsker. Trykning og udsendelse finansieres gennem sponsorreklamer; 
kræmmermarkedet starter 20/5; julemarkedet underskud på 3700 kr., ungdomsklubben, 
kommunen ikke betalt leje, aftalen opsagt; fastelavnsfest fredag 24/2, tøndeslagning mandag 
foran FH, sodavand og fastelavnsboller til børnene og mulighed for de voksne at købe kaffe, øl 
mm; Ole Haagensen aftalt med Birthe Vesth at Lyspunktets gymnastikudøvere betaler 150 
kr./sæson, ved andre arrangement afregnes 5 kr. til varme, rengøring; køkkenet er ”gammelt” 
slidt. Utidssvarende? Forhøre sig om priser, hvad siger brugerne, Per C skaffer brochurer, Ole 
H ringer på annonce om brugt storkøkken-udstyr; medhjælperfest 17/3, nyt gulv i 
Havnegrillen/Henning Wolder 
 
2006 2/3 Best.møde: Rengøringsarbejderne: Dorthe Pedersen afløser Jytte Haakonsson, 
rengøringsplan skal følges; indkøbt et nyt (let brugt) gasbord, tilbud gøres på ny skabsfryser 
(rustfri); Finn brugt meget tid på sagen omkring Fiskerstien, er afsluttet og lodsejeren fik 
pålagt at gøre stien farbar; fået tilbud fra Hallegård slagteren, Ostebilen at de kunne komme 
fast hver 14. dag, hvad gør vi, noget for Handelsstandsforeningen (hvis den fandtes), skal ikke 
støde forretningerne; fastelavnsfest med 40 børn + forældre; 24/3 ”fortællerværkstad i FH i 
anledning af markering af 60 året for Bhms befrielse, Lokale folk Elmer Hansen og Henning 
Paulsen kommer og fortæller; Jørn Jensen fylder 70 år, bestyrelsen inviteret 22/3; GF 7/4 
/Henning Wolder 
 
2006 4/4 savnes,  
 
2006 18/4 Best:møde: Konstituering: Ole Haagensen formand, Jørn Jensen næstformand, Jørn 
Pedersen kasserer, Finn Larsen bevaring og referat, Per Christensen, Rigmor Poulsen 
festudvalg, Jørgen Dahl reparationer udendørs, vedligeholdelse. Kassereren skal ikke holde 
regnskab, kun samle bilag og indsende til Nexø Revision. Nyt hegn mod spejderne. FH betaler. 
Talt med firma Brønnum om nedslag i pris af fryseren. Grethe og Arne K afleverer 
regnskaberne. Grethe skal fortsat modtage bestillinger til FH mod et vederlag på 2000 
kr/måned. Kontrakt med hendes opgaver udarbejdes. 1 måneds opsigelse. 
 
2006 2/5 Best. møde: Problem med ny fryser efter 9 måneder. Ønsker erstatning. Kontingent 
betales til BBS. Diskussion med Nordea om hvordan regnskab og betaling skal køres. Får 1% 
ekstra for indestående penge. Kommer at koste 3-4000 kr. til Nexø Revision Keld Poulsen at 
overtage Arne Kristoffersens regnskaber. Ansøgning til Sparekassen Bornholms fond og 
Poulsker El om bidrag til jubilæum. 
 
2006 15/5 Best.møde: Fået alkoholbevilling. Planering til St Hans. Reparation af 
vaskemaskine koster 7000 kr. Byskilte bliver opsat. Vej og Park har set på parkeringsforhold 
ved Grillen. 
 



31/5 Best. møde: Else Jacobsen ønsker udtræde ur bestyrelsen, 1. suppl. Reno Møller 
indkaldes; fra 1/9 05 skal grundskyld betales meddeler BRK; møde i Poulskerhallen 24/5 om 
at samarbejde for områdets interesser, nyt møde 21/6; kontrakt med Skind og Pelse 
underskrevet; kræmmerkiosken skal forsikres; fået 20.000 kr. fra kommunen og 2044 kr. til 
juleudsmykning; brugerbetaling fra de forskellige klubbers medlemmer på 5 kr. 
 
2006 12/6 Best.møde: Kræmmerne vil have mere reklame. Klagemål til Brønnum om fryseren 
ikke afklaret. Bent Rye vil blive afløst fra regnskaberne på grund af sygdom; planering til St 
Hans. 
 
2006 20/6 Best. møde: Møde med Anita Jørgensen med man om ansættelse. BMV-spisningen 
får gratis husleje 2/7 men en fra bestyrelsen sælger øl og vand.  Grillen låner P-pladsen 5/7; 
Trihøj holder båltale. 
 
2006 5/7 Best.møde: On indkøb af megafon til St Hans, bestille elkontakter ude til Ostebil og 
Hallegård. 
 
2006 1/8 Best.møde: Lejeindtægt fra Havnefesten blev 31.188 kr. Lave kontrakt til Skind & 
Pelse; May Lis Pedersen gør rent, Dorte sygemeldt; Ole Haagensen skal opereres og syg i 3 
måneder. Jørn Jensen fungerer som formand.; Hallegård skal betale 50 kr/gang; venter på 
besked fra Fritid og Kultur om evt. beløb til vedligeholdelse på 1. sal. 
 
2006 8/7 Best. møde: Anita Jørgensen i praktik; Revyen tager sabbatsår; 24/8 opvisning af 
Taekwondo. 
 
2006 5/9 Best. møde: Kræmmermarked t.o.m. 16/9, kontrakt med Anita J. skal opgøres, 
formandstelefon over til Jørn Jensen p.gr.af langvarig sygdom. 
 
2006 3/10 Best. møde: Rengøringskontrakt med Anita Jørgensen, udgift ca. 90.000 kr. årlige; 
brug for nye tiltag, ny folder, jubilæum. 
 
2006 17/11 Best. møde: Anita Jørgensen kommer med nye forslag og tiltag. Bliver julestue 
22/11 med Holst blomster, slikpåser til børnene og æbleskiver. Per Christensen arbejder med 
forslag til bøfhold. 
 
2007 18/1 Best.møde: Gennemgang af Rye Rasmussens regnskaber; fastelavn 19/2 med 
tøndeslagning; beslut ikke at udleje FH nytårsaften, problem forrige år; jubilæumsfest 9/3, 
forbereder lille revy og spurgt Britt Viborg og Claus Tranberg med søn; medhjælperfest 13/4, 
generalforsamling 17/4. 
 
2007 21/3 Best.møde: Rye Rasmussens regnskab gennemgået uden bemærkninger. 
Generalforsamling flyttet til 19/4; kontaktet Wolder ang. kræmmermarked. 
 
2007 19/4 Generalforsamling: Fmd Jørn Jensens beretning: stille år på grund af sygdom og 
dødsfald, kræmmermarkedet gået godt tak være Wolder og i kiosken Else Jacobsen og Jette 
Kjøller, banko også godt, billard fået nyt bord; Lyspunktet har gymnastik, håndarbejde, 
fællesspisning og udflugter mm; haft salg fra ostebil og Hallegård ved FH; ingen revy. Per 



Christensens idé med bøfhold fik 30 tilmeldte, bliver 2 hold som Lasse Exsteen stod for og 
overtoges af Jette Folkjær; Anita Jørgensen ansat fra oktober. På P-pladsen haft flere 
opvisninger, bl.a. DGI-gymnaster, taekwondo, amerikanerbiler med linedance (Grillen har 
ansvaret). Jette Folkjær kom ind i bestyrelsen når Ole Haagensen, Rigmor Poulsen og Jørn 
Dahl ikke ønskede genvalg; haft 100- års jubilæum, kom ikke mange; Jette, Finn, Mie, Thomas 
og John Håkonsson blev valgt, suppleanter Ole Jørgensen, Jørgen Priess og Jette Kjøller  
 
2007 26/12 Mindeord over Ebbe Lund Petersen som afled 25/12, har været 
bestyrelsesformand og medlem, aktiv i FH som opråber og koordinator for bankospillet i 
mange år, plus bridge og kræmmermarkedet. 
 
Resten af 2007 og begyndelsen af 2008 savnes. 
 
2008 27/3 Best.møde: Referat fra 6/3 er ikke skrevet men overens om at FH ikke skal have 
fjernvarme; Thomas havde været hos Nexø Revision for gennemgang af regnskabet, dette blev 
rettet til og vekselkasse afstemt efter sammenlægning af flere kasser og difference bogført 
som ekstraordinær udgift, da der var efterslæb fra flere år; annoncering efter flere kræmmere, 
lave gavekort på 75 kr. at udtrækkes hver uge bland disse; weekend 20-21/9 maling af Salen. 
 
2008 3/4 Generalforsamling: 21 personer var mødt plus bestyrelsen. Finn Larsen aflade 
beretning: Bestyrelsen startede lidt forsigtigt men derefter mange aktiviteter, alle i 
bestyrelsen har været kontaktpersoner for en gruppe eller aktivitet. Første store arrangement 
var St Hans. Dorrit Knudsen holdt talen, Joakim Tranberg sang midsommer visen, have lånt 
telt af PIF, hvorfra der blev solgt æbleskiver, kaffe, vand og øl ;gik godt til trods for at Fugato 
skulle have 3000 kr. for at samle bålet, selvom det var gjort flere gange; Kræmmermarkedet 
havde en del aflysninger men da vi også havde onsdagsmarkedet gik det fint og stort tak til 
Henning Wolder, Else Jacobsen og Jetter Kjøller; efter sommeren startede 2 bøfhold op med 
Jette Folkjær som instruktør; revyen som Ole Jørgensen startede spillede for fulde hus, en 
aften med musik og mad og en hverdagsaften, hvor der var 130 personer; på efteråret var et 
dansehold i gang; fællesspisningen havde 70-80 personer; oktober- og forårsfesterne havde 
udsolgt, her stod Jette Folkjær for maden; stort tak til Banko som kærer godt og til 
Kristoffersens som overtaget efter Ebbes død; Lyspunktet har haft Birte West som leder og 
Reno Møller har styrt bridgen; under sommeren satte vi op et rækværk mod spejderne og ene 
naboen. 
Revisor Keld Poulsen fremlagte regnskabet, dårligere resultat end sidste år til trods for alle 
aktiviteter, men har prøvet at holde priserne nede for at få flere personer at benytte 
aktiviteterne.  
Valg: Jette Folkjær, Per Christensen og Jørn Pedersen tog mod genvalg og blev valgt, som 
suppleanter Jetter Kjøller og Jørgen Priess som tog mod genvalg og blev valgt, ditto Henning 
Wolder som revisor. 
 
2008 17/4 Best. møde: Planlægning til St Hans, spørge Tranberg om at synge; kommer at 
sælge flaskeøl, fadøl + krus for dyrt; Finn haft kontakt med Bofa om opstilling af 
flaskekontainer til FH og havnens brugere, uklart hvem som skal betale; efterårsfest 4/10, 
kontakt med Thomas Jensen om musik. 
 



2008 8/5 Best. møde: Planering af St Hans, Tranberg sagt ja; fællesspisning3 gange under 
efteråret; revyens generalprøve 7/11, revy/spisning 8/11 og ugen efter spilles 2 gange, 15/11 
pensionistrevyfest. 
 
2008 sommeren Folder vedr. aktiviteter og Annonce for St Hans med Per Ole Petersen som 
båltaler. 
 
2008 10/6 Best. møde: Planering af St Hans om mad til norske orkester, opsætning af PIF:s 
telt, æbleskivebagning; Tak fra BRK vedr. strandrensning. 
 
2008 26/6 Best. møde: Opfølgning af St Hans, skuffende med omsætning på 6300 kr., regulere 
priserne som er 4 st. æbleskiver 15 kr., 20 øl og 10 sodavand, sat hegn rundt om bålet dagen 
efter, kommunen har stakket bålet til afbrænding for 1600 kr., æbleskivebageriet flyttet til 
levertranfabrikken p.gr. af blæsevejret. Success. 
 
2008 14/8 Best. møde: Banner ved Bendixen ikke overensstemmelse med lejekontrakt, skal 
fjernes, om evt. opsigelse af rengøringsdamen; onsdagskræmmerne får flytte fra P-pladsen til 
foran FH; Finn har søgt om forlængelse af brug af olietanken; stemning for at blive tilsluttet 
fjernvarmen under forudsætning at man får samme bidrag som parcelhuse – 15.000 kr.; 
regnskabet dårligere i forhold til samme tid sidste år, skyldes stigende olie- og gaspriser, 
derfor forhøjes priserne for deltagelse i arrangementer; dansen styres af Ole og Thomas og 
start 16/9; ”store maledag” flyttet til 27/9. Næste møde 28/8 (referat savnes, ligesom i 
september). 
 
2008 3/10 Best.møde: elregningen faldet med 1400 kr., indsat energipærer, Anita opsagt sin 
stilling 1/10; Rebsdorff opsagt deres lejemål og ønsker udover deres depositum erstatning for 
de forbedringer de lavet, enighed om at kun give depositum i retur; modtaget ansøgning om 
leje fra Helle Jensen. 
 
2008 8/10 Best. møde: Ditte Johansen ansættes fra 1/11, arbejdsskema udarbejdes af 
Jette/Mie; Ditte har forslag til forbedringer; minimal tilmelding til fællesspisning; efterårsfest 
4/10 aflyst pga. manglende tilmeldinger. 
 
2008 23/10 Best.møde :Helle Vibeke Jensen vil leje ”Biksen”, årlig leje 33.000 kr., 
Topdanmark skal have 700 kr. for at godkende olietanken. Ditte har overtaget telefonen med 
telefontid. 
 
2008 16/11 Best.møde: Om julestue 27/11 med luciatog med spejder, demonstration fra 
Fridolf/bager Mortensen, amerikansk lotteri, servering af gløgg, æbleskiver, småkager og 
kaffe, 80 billetter hos Brugsen, Fridolf sponsorerer 2 julestjerner per bord, øvrige sponsorer: 
Bornholmstrafikken, Kjærstrup, Borngros, Daglig Brugsen, bager Mortensen, Skind og Pelse; 
ris ang. revyen, betaling, gratisspisning, nok hvis aktører og scene-hjælp får gratis mm, 
omsætningen blev 30.000 kr. og forventet udgifter ca. kr. 10.000; praktiske spørgsmål fra 
Ditte; har fået flere interesserede til at leje Biksen, besluttede at bede dem komme med bud 
med mindste bud 35.000 kr. 
 



2008 15/12 Best.møde: Aflæser til Ditte skal findes; Finn og Per været på 
overleveringsforretning hos ”Naturligvis”, der kræver 4000 kr. for gulvet, der er lagt af dem 
og har kostet 8000 kr.; 3 bud på leje indkommet: Skind og Pelse siger nej, Helle Jensen byder 
48.0000 kr., Jeanette Christensen 37.000 kr., enighed om at godkende bud fra Helle Jensen og 
få advokat Peter Paldan til at lave lejeaftale; møde med Ivan Qvist som gerne vil lave 
bogføringen, men påtegning på regnskabet skal Nexø Revision stå for; julefrokost hos Jette 
Folkjær 16/1. 
 
2009 8/1 Best. møde: Medhjælperfest 31/1; Ivan overtager den daglige bogføringen, 16/1 
møde med Centrum revision om det praktiske ved at de overtager revisionen; Helle Jensen 
overtager Bixen 1/4 2009; Skind og Pelse lejer Bixen for 2500 kr. indtil marts; ”Naturligvis” 
har fået 3000 kr. for gulvet; saltanlægget i opvaskemaskinen fungerer forkert, nyt HH filter-
anlæg vil koste 6500 kr. + montering; Per og Ysser stopper med Grillen, nye lejere skal 
godkendes af Frisko og FH:s bestyrelse; Lisette Mogensen er afløser for Ditte. 
 
2009 22/1 Best.møde: Planering til medhjælperfest; BRKs nye tilskudsmodel til Fritids- og 
Medborgerhuse giver Snogebæk et årligt driftstilskud på kr. 38.000 for 2009 og det vil i 
fremtiden blive reguleret med den generelle fremskrivningsprocent; brug for afløser i 2 
måneder for Ditte; Julestue 18/11. 
 
2009 18/3 Best.møde: Forårsfest 28/3, invitation omdeles i postkasserne; bridge: ønsker 
afregning per måned til Ivan Qvist, betaler 7 kr per person for at deltage og skal købe øl og 
vand af huset; ansøgning til Poulsker el om tilskud til lyd- og visuelanlæg. 
 
2009 20/3 Deltagere i Brians bøfhold 2008/09. 
 
2009 3/4 Generalforsamling:  Finn Larsen, Mie Jørgensen modtager genvalg, John Håkonsen 
ikke, suppleant Jørgen Priess udtræder pga. helbred; Beretning: Første arrangement efter GF 
2008 var St Hans fest med norsk skoleorkester, fakkeltog, Per Ole Pedersen forhenværende 
formand for Nexø havn båltale,  Joakim Tranberg sang midsommervisen; Kræmmermarkedet 
gik godt under ledelse af Henning Wolder og kiosken under Else Jacobsen og Jette Kjøller; 
onsdagsmarkedet som Vera Jensen ledede, blev flyttet til p-pladsen foran FH; banko hver 
mandag med Grethe og Arne Christoffersen; bridge hver uge; dans; 3 bøfhold for mænd 
startede  ca. 40 st. med Jette Folkjær og Brian Andersen; Per Christensen arrangerede i marts 
vinsmagningsaften; julearrangement med Lucia og juledekorationer fra Fridolf, bager 
Mortensen solgte småkager; revyen som Ole Jørgensen stod for havde succes;, fællesspisning 
med 50-60 deltagere hver gang, Jette Folkjær med hjælp af bestyrelsen lavede mad; på loftet 
”Den skæve kø” spiller næsten hver dag; Lyspunktet hver mandag  
Fået ny servicemedhjælper, som hedder Ditte Johansen, Bixen udlejet til Helle Jensen og 
Grillen til Torben Nørregaard. Ivan Qvist fremlagde regnskab med overskud på 29.437 kr.  
Finn Larsen og Mie Jørgensen genvalgtes, John Håkonsson og Thomas Tækker modtog ikke 
genvalg, Ivan Qvist og Ole Jørgensen blev valgt. Suppleanter efter Ole Jørgensen og Jørgen 
Priess blev Thomas Tækker og Filip Jensen. Centrum Revision valgtes som revisionsfirma. 
 
2009 16/4 Best, møde: Konstituering: formand Finn Larsen, næstformand Ole Jørgensen, 
kasserer Ivan Qvist, referent Mie Jørgensen: Grillaften med Finn Pedersen fra Fridolf, 86 
tilmeldt, St Hans, efterårs fællesspisninger 13/10, 10/11 og 8/12. Helle Jensen, som lejer 



Bixen vil gerne hænge billeder op i salen; kontrakt på rengøringen med Dorthe Pedersen som 
4/5 afløser Ditte Johansen 
 
2009 12/5 Best.møde om St Hans og evt. taler, skolemusikorkester fra Trondheim, Poulsker El 
betaler lydanlæg og vaskesøjle 
 
2009 10/6 Best. møde; Ivan og Finn været til møde i PIF om at samle lokalforeningerne så at 
de kan stå stærkere ved f.eks. skolelukning, holde Borgermøde på FH 27/8, formøde 25/7, 
fået nej fra Trygfonden til en hjertestarter; fået tilbud på askesøjle fra Punkt 1, køber af dem; 
planering og ansvar til St Hansfesten 
 
2009 8/7 savnes, 5/8 Best.møde: ikke referat fra 8/7 eneste punkt var om møde den 22/7 
med Torben Kjøller fra PIF ang. borgermøde 10/9; folder og plakat skal ud i Snogebæk, 
Poulsker og Balka om mødet; revydatoer 6,7,11 og 12. november; Torben Kjøller vil ha 
mødemed bestyrelsen om Havnefestens leje af FH, pt. kr. 33.000, skal komma m forslag; tillæg 
til lejeaftalen med Skind og Pelse ang. leje af salen og evt. betaling, hvis han lejer men ikke 
bruger den. 
 
2009 26/8 savnes, 23/9 Best.møde; Dagli Brugsen vil lave ny vinaften, Torben Ketils fortalte 
om sig selv og hvordan man kommer i gang med hjemmeside; til opfølgning af borgermødet 
arbejdes på et møde i Poulskerhallen 3/10, hjemmesiden + at Annjeanett sætter vores billeder 
i system, evt. udstilling. 
 
2009 10/9 Fortegnelse over arrangementer i FH. 
 
2009 5/10 Best. møde: Vinsmagning med Brugsen 26/11, bøfhold 3 laver maden, 1000 
kr./dag for udlejning til Gurli (rengøring). 
 
2009 14/10 Best. møde; Revyen planering, forpremiere 6. nov. Billetter 40 kr. inkl. Kaffe og 
kringle; premiere 7/11, 195 kr. inkl. spisning og kaffe, 11 og 12. november. 
 
2009 9/11 Best. møde: Julestue 18/11 planering, laver æbleskiver, kager, lotteri; 
borgermøde19/11,  
Revyen uheld med sammenfald mellem Nexø og Snogebæk revy. 
 
2009 30/11 savnes, 9/12 Best. møde: næste års program: vinaften, datum for medhjælperfest, 
bøfholden, Lyspunktet, Banko, Bridge, GF 22/4. 
 
2010 7/1 Best.møde: Medhjælperfest 26 eller 27/12 når man får musik; en forældregruppe 
ønsker sodavandsdiskotek-aften, ok 500 kr., Hvis ikke overskud skal lejen ikke betales. 
 
2010 4/2 Best.møde: Medhjælperfest 27/2, revideret ansøgning om ”Redningsbådhusprojekt” 
sendt til kommunen; aftale at SF betaler alle udgifter for formand Finn Larsens private 
fastnet- og bredbåndsabonnement. 
 
2010 25/3 Best, møde:  intet referat fra 25/2 da eneste punkt var at få medhjælperfesten på 
plads, GF i BBS samme datum som SF; børneloppemarked 2/4 med Lykke Lærke som 



tovholder. Stadepris 25 kr. Jette K. bager brød; Ivan Qvist gennemgik regnskabet som blev 
godkendt; diskutere med Nisbeth om ungdomsfesten skal ind under FH. Evt. nye 
arrangementer, der er opstået efter borgermødet 10/9 2009, skal de in under FH-regi eller 
om grupperne selv lejer huset og står for økonomien; hjælpere til grillaften 13/4. 
 
2010 17/4 Best. møde savnes 
 
2010 22/4 Generalforsamling: 23 mødt op, Beretning: St Hans 2009 med mange mennesker, 
norsk skoleorkester, fakkeltog, Preben Nørregård Pedersen fra TIB holdt båltalen, Joakim 
Tranberg sang, Holger Brandt samlede bålet sammen, fyldte det meste af arealet på pladsen; 
Kræmmermarkedet gik godt under ledelse af Henning Wolder, Else Jacobsen og Jette Kjøller 
for kiosken, Onsdagsmarked foran FH som Vera Jensen stået for, Banko hver mandag under 
Christoffersens ledelse; Bridge, 3 Bøfhold, Revyen som Ole Jørgensen stod for succes, 
Lyspunktet hver mandag, Per Christensen arrangerede vinaften hvor Morten fra Brugsen 
fortalte om vine, Jule- arrangement med Lucia og Fridolf viste juledekorationer, Julemarked i 
december, arrangeret af en borger i S. i marts børneloppemarked. Fællesspisninger succes 
med mindst 40 pladser optaget hver gang af strandløbere med 20 pladser og flere, Jette 
Folkjær stod for maden med hjælp af bestyrelsen, grillaften med Finn og Bruno og 95 gæster; 
på loftet spiller Den skæve kø næsten hver dag, haft 3 Borgermøder med forskellige ideer som 
sodavanddiskotek, Ann Jeanett Kofoed som scanner de gamle billeder, En gruppe skal lave 
pjecer over vandre-, cykelture i Snogebæk og omegn, evt. Legeplads foran rensningsanlægget, 
som fået en skaterrampe fra Dueodde Efterskole, En gruppe foreslog fiskesuppe og bål på 
årets korteste dag, Nexø fjernvarme holdt møde i 2 dage og ca. 150 mennesker tog imod tilbud 
om fjernvarme, SF har fået hjemmeside http://www.folketshus.snogebæk.dk. 
Lene Olsson foreslog bord i garderoben ved fællesspisninger til leg for børnene; Henny Jensen 
foreslog kor og evt. fælles-grill ved Sct. Hans-festen, 
Regnskaberne: kommentarer: lejeindtægter betyder fornuftige priser ved arrangementer, Ole 
Korsgaard foreslog sponsorering fra Brugsen til fornyelse/reparationer, spørgsmål om 
tilskud, BRK har siden 2009 betalt 50.000 kr. mod ca.10.000 i 2008, Korsgaard foreslog at 
vedtægternes § 14 ændres, så foreningens formue ved evt. opløsning ikke overgår til 
fælleskommunalt eje, 
Lene Olsson og Tove Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen, Jørn Pedersen genvalgt, suppleanter: 
nyvalg af Viggo Kofoed og Jette Kjøller, Henning Wolder genvalgt som intern revisor, 
Centrumrevision ekstern. 
 
Henny Jensen påtalte at det været meningen at FH ´facade skulle filses op og males rød på 
samme måde som Redningsbådhuset. Var stor skam at der lå et gulstenshus midt mellem de 
gamle huse på havnen. Birthe Vest beklagede at huset, som er 28 år gammelt, er udslidt, så 
ordentlig rengøring er umulig. Gulve og inventar er slidt. Bred enighed om at der skal 
investeres i huset. Lene Olsson foreslog Sparkassefonden, akustikken dårlig mente Arne 
Christoffersen, Per Christensen foreslog at den nye populære legeplads ved 
rensningsanlægget udbygges. 
 
2010 28/4 Best. møde: Om St Hans, folkedansere fra Norge vil gerne komme; Lene overtager 
sekretærfunktionen; Ivan foreslog at der aftales møde den 1. onsdag i hver måned; Thomas og 
Ivan bliver tovholdere på hjemmesiden, spørge Per Christensen om han vil gå rundt igen i år 
til de forretningsdrivende for at spørge om at være med i folder + hjemmesiden; Korsgaard at 

http://www.folketshus.snogebæk.dk/


lave udkast til vedtægter; legepladsen har havneudvalget sagt ja til etableringen med ramper; 
Ivan kontaktmand for de grupper som dannedes efter borgermødet, ansøgning om 
Redningsbådhuset ligger hos kommunen. Steen Colberg sat på sagen. 
 
2010 5/5 Best. møde: Konstituering: formand Finn Larsen, kasserer Ivan Qvist, sekretær Lene 
Olsson, medlem Ole Jørgensen, Mie Jørgensen, Jørn Pedersen, 1. suppl. Thomas Tækker, 2/ 
Viggo Kofod, 3/ Jette Kjøller. Ansvarsområder opdeltes; Ivan forhørt med Sparekassen, Jørn 
skal hente prisforslag hos Vodbinderi Nexø om gulve, Ivan Inhouse om stole/borde, Finn og 
Jette om gardiner; Sct. Hans, Rune Nisbeth spørges om tal, Noizkoret i Metodistkirken i Rønne; 
Redningsbåden skulle gerne under tag igen, hvem er ansvarlig; ungdomsfester leje 500 kr. 
aftales med Hanne Nisbeth; Torben Kjøller vil reducere Havnefestens lejeudgift, Ivan 
udarbejder modbud; hjemmesiden aftales fast pris med Barry. 
 
2010 2/6 savnes, 4/8 Best. møde: Evaluering af Sct. Hans som gik fint, båltaler Torben Kjøller, 
god respons på folkedansere og forsanger; Gurli Antvorskov sagt ja til at stå for bespisning 
ved fællesspisning, også forslag om frokostarrangement 1. søndag om måneden med 
fiskebuffet, formanden takker nej til Jette Folkjær som ansvarshavende fremover, bygger på 
frivillighedsprincippet;  Tordenskader i FH el-kontakter og vindue på 1. sal; nyt kontrakt med 
PIF, Skind og Pelse fortsætter til 1/10 2010; Bixen pt. Local Art v. Helle Jensen opsagt sit 
lejemål pr. 30/9 2010; BBS mangler en stedfortræder da Ole Jørgensen ønsker afgå, Ivan Qvist 
indtræder til 31/12, derefter Lene Olsson; redningsbåden kommen under tag med hjælp af 
formanden; Sparekassen Bornholm Fonds tilskud på 25.000 kr. bortfaller hvis der ikke gøres 
brug af det inden 30/11; hjemmesiden Ivan og Thomas haft møde med Barry Stewart vedr. 
layout, Per Christensen sørger for reklamebanner; Thomas laver efterårsfolder; efterårets 
revy vil ikke fortsætte; Thomas undersøger evt. ny kopimaskine; Lykke Lærke meddeler at 
der er bevilliget 2 fodboldsmål med net bag rensningsanlægget; ny BAT-plan, rute 6 får kun 
holdeplads ved Skærerivej; om Julehygge. 
 
2010 1/9 Best. møde: Tre fællesspisninger og tre fiskebuffet under efteråret, julestue 17!2, XL 
Byg sponsorerer 18 st. julestjerner; annonce om lejere til Bixen; forsikringssagen om 
tagryggen pga. lynnedslaget er ikke klaret endnu, ca. 10000 kr.; nyt gulv bestilles hos Nexø 
Vodbinderi, tilbud på 66.650 kr. inkl. Moms, tilskud fra Sparekassen; drøftede nyt navn S. 
Borgerforening i stedet for SF. 
 
7/10 Best.møde: Planering til Fællesspisning, prisstigning vin 60 kr.; Bixen afleveret, Skind og 
Pelse også tømt, afsat max. 10.000 kr. til renovering; Thomas arbejder med hjemmesiden. 
 
2010 3/11 Best.møde: 100 tilmeldte til fællesspisning i nov. Planering til denne samt julestue; 
brev fra billardklubbens formand Reno Møller at A-nøgle blevet B-nøgle; nye gardiner skal 
indkøbes, optælling af køkkenudstyr til bedre overblik; dårlig telefonservice ved udlejning; 
hjemmesiden klar og Thomas fik ros; kræmmermarked næste år Lykke Lærke og Lene bliver 
tovholdere. 
 
2010 1/12 Best.møde: fællesspisning 7/12 110 deltagere; fiskebuffet 12/12; juletræ opsættes 
uden- og indenfor; nye gulvbelægning buler ved indgangspartiet; møde om Solhvervsfesten: 
bliver som forrige år; Regnskab 2010 bliver overskud på ca. 80-100.00 kr., største udgift 
gulvbelægningen på 61.500 kr.; vil søge tilskud fra Lions Club til gardiner: advokat Paldan 



kikker på vedtægterne (som Korsgaard skulle arbejde med); Thomas vil ha mere trafik på 
hjemmesiden, lave en plan for annoncering med link til Brugsen og PIF; byporten trænger til 
renovering; GF 27/4. 
 
2011 20/1 Best. møde: Medhjælperfest 26/3, Gurli laver 2-retters-menu og alle hjælper til; 
fået tilbud om leje af Bixen 30.000 kr./årligt fra Clemente I/S i Frederiksberg, som handler 
med filtede varer, kontrakt fra1/4 2011; kontrakt med Torben Nørregaard vedr. leje af 
Havnegrillen drøftedes, han vil indføje sin kompagnon Jesper Aaen i kontrakten af 10/2 2009, 
bestyrelsen vil ikke imødekomme ønsket idet nuværende kontrakt ikke giver SF mulighed at 
genforhandle kontrakten med Frisco, når aftalen udløber 2013 og SF er tilfreds med dette 
samarbejde. 
 
2011 2/2 og marts savnes, 6/4 Best.møde: Drøftede kræmmermarkedet og retningslinjer, 14 
damer som medhjælper, indkøb af ny fryser, stadepladspris sat op til 40 kr. mod tidligere 35 
kr.; fællesspisning aften 12/4 og buffet 17/4, hjælpere diskuteredes; planering af GF 28/4; 
tidligere lokaler i FH ”Pelsforretningen udlejet ¼-1/11 til Susanne og Carsten Slot; fået 
forsikringstilbud fra Alm. Brand på 12.546 kr., er  ca. 5000. billigere en nuv. Gensidig 
forsikring Nykredit; Advokat genomgået vedtægterne; kontrakten Grillen-SF undersøges hos 
Paldan; hjemmesiden er up-to-date og blevet en spændende og levende hjemmeside; 
Lyspunktet klaget over rengøring, skriftlig advarsel (brev 21/3 m 21 underskrifter fra 
Lyspunktet med klagemål over rengøring. 
 
 
2011 5/3 Mindeord over Rigmor Poulsen, død 5/3: ildsjæl bag byggeriet af Folkets Hus, 
indviet 1982. Var med at starte Biksen op, hvor man om vinteren strikkede en masse sager, 
som solgtes i Biksen om sommeren til fordel for FH. Var i mange år daglig leder af FH, deltog i 
revyen og var aktiv kræmmer. 
 
2011 27/4 Best. møde:  om fiskebuffet 22/5 og GF 28/4; Ivan tilbyder at fungere som kasserer 
indtil 15/5; fortsat samarbejde med Gensidig Forsikring som gået 1500 kr. ned i pris; Birthe 
Vesth fra Lyspunktet får 3 flasker vin i anledning af Lyspunktets 10-års jubilæum. 
 
2011 28/4 Generalforsamling savnes  men har beretningen: Første arrangement efter 
generalforsamlingen 2010, var St Hans med mange folk, Norsk Folkemuseums Dansegruppe 
spillede og dansede, Torben Kjøller holdt båltalen og Kit Munch sang midsommervisen; 
Kræmmermarkedet gik rigtig godt under ledelse af Henning Wolder på pladsen, Else Jacobsen, 
Kirsten Jensen og Jette Kjøller i kiosken, i kommende sæson overtager Lene Olsson og Lykke-
Lærke Quist jobbet; onsdagsmarkedet foran FH stod Vera Jensen for; banko hver mandag med 
Kristoffersens, bridge, 3 bøfhold med Jette Folkjær og Brian Andersen, det ene bøfhold stod 
også for vinaften; Snogebækrevyen holdt pause 2010; Birthe Vesth havde 10 års jubilæum 
som leder for Lyspunktet nu i april; haft et julearrangement med Luciaoptog af spejdere og 
Fridolfs havecenter fremviste juledekorationer; i dec. julemarked og to børneloppemarkeder i 
efteråret og langfredag; for anden gang hjalp vi med at arrangere Solhverv med bål på havnen, 
fiskesuppe og hvid gløgg, var desværre ikke mange tilstede, da det begyndte at sne ret kraftigt. 
Fællesspisningerne en større succes  med mange gæste, Gurli Antverskov stod for madlavning 
sammen med bestyrelsen, også fiskebuffet; Borgerforeningen har fået egen hjemmeside. 
 



2011 4/5 Best. møde Konstituering: formand Thomas Tækker, næstformand Ole Jørgensen, 
kasserer Gurli Antvorskov, sekretær Lene Olsson, Jette Kjøller, Jørn Pedersen, Tove Jensen, 
Suppl. 1/ Ivan Qvist, 2/ Viggo Brandt, 3/ Bodil Brandt;  ekstraordinær GF bliver 19/5; 
accepterer tilbuddet fra Centrum Revision; ansvarsområder; Thomas vil ikke ha gratis 
net/telefon men at beløbet bruges til at give bestyrelsens samlever/ægtefælle gratis spisning; 
forslag om årligt åbent hus for tilflyttere;  Det meste indkøb laves lokalt, Thomas laver aftale 
med Brugsen om personlige indkøbskort til bestyrelsesmedlemmer + rabatordning; alle 
sponsorgaver kan kun hentes af bestyrelsen, udarbejde udkast til brugere af FH , nøgle og 
rygning; fastnettelefon i køkkenet opsiges og nedtages; arbejdsdag planlægges, Lene kræver 
at handicaptoilet og børnestol skal stå til brugeres rådighed. 
 
2011 15/8 Skrivelse til Teknik og miljø fra Jørn Pedersen vedr. Redningsbådhus Hovedgade 1 
. Redningsbådhus sammenbygges med redskabsskur med samme højde og bredde 390m og 
bredde 806 m. Afstand fra gavl til bygning 23 ca. 1,20 m. Spærre, fabriksspærre og vægge 
udregnes efter Eurocodes sendes for begyndelse af bådhus, døre og vinduer i træ, farve hvide 
med sikkerhedsglas, vægge bornholmerrødt, beklædning som 1 på 2, ingen ansatte da der er 
en udstilling af båd; redskabsskur bygning K1 er udført med 15 cm gasbeton som skillevæg 
mellem bygninger, der monteres en fibergips på gasbetonvæggen mod bådhus, tegninger er 
sendt 2/2 2010. Tegninger. 
 
2012 6/9, 19/9 og 24/9 fra BRK/Teknik & Miljø orientering om opførelse af udstillingshytte 
og naboorientering. 
 
Folders fra Snogebæk Fællesanliggender: 2007 nr. 1/ juni- 3/ dec.; 2008: 4/ juni, 5/ aug. ; 
2009: 6/ jan, 7/ juni, 8/ okt., folder Snogebæk Revy 9/ efterår; 2010: 10/ forår, 11/ sept., 
folder udlejning af Folkets hus. 
 
3/ Bestyrelsesreferater 2013-2017, 2018 ((ikke komplet!); Generalforsamling 2013-, 
2017; 4/ Borgermøde 2009 ”Fremtidsværkstad Snogebæk/Balka; Områdesfornyelse 2015-
2018; Bevaringsudvalg 2018. 
 
 


