Æske 1.
1:a/ Dokumenter 1845-1888 og kort 1861-1914 vedr. Udmarken, matr. Nr. 121t o 121v
vest for Snogebæk fiskerleje
1845 9/4 Skrivelse til Kongen om fiskerlejets til en part angrænsende udmark mod nord.
Lejets indvånere ernærer sig på kystfiske men også jordbrug og holder kreatur. Skriver at den
fordom var en købstad, om disput 1822 om skellet mellem Bodilskær og Poulsker sogne ved
stranden om ret til bjærgning ved indtruffet stranding. Ønsker arvefæste på udmarken.
Underskrift på samtlige indvåneres vegne af J Due, formand for lejet, Hans Hansen Bech,
Morten Kruse, Hans Madsen og korrigeret af by- og herredsskriver J F Olivarius
1853 23/9 fra L Smith på By- og herredsfogdekontoret i Nexø til Niels Kruse: Amtet har
tilskrevet ham at beboerne anholder om at udmarken fremledes må henlægges til fælles
benyttelse og få arvefæste derpå. Finansministeriet har sagt ja till 1/ de smalle jordstrimler
mellem hus og løkkerne i S. og den mindre S. myr under 26 tøndeland imod afgift på 5 tønder
havre; 2/ den største S. myr på 33 tøndeland imod en årlig afgift på 7 tønder havre; 3/
Sandflugtstrækningen langs havet fra Hundsemyre til på et af landsinspektoren affattet kort
til sønden for den sydlige til S. hørende løkke. Med regler at dæmpe sandflugten, ge adgang til
at sanke tang på stranden mm, se Bornholmske samlinger 2018 sid 51 ff.
1861 30/12 Kongl. Arvefæsteskøde for beboerne i S. fiskerleje på jorder i Poulsker sogn, matr.
121t og 121v, underskrevet af finansminister Fenger. Med påskrift og fortegnelse af alle 71
beboere 2/9 1870 på matr. 121t + 121ap-df med angivelse af hartkorn. Samt 3/10 1870 over
de 71 med hartkorn angivelse og arvefæsteafgift ( + fotokopi); 1888 16/3 om arvefæstelod,
matr. 121v som været i sameje, enige om særeje og fortegnelse over de 71 navne på 121v,
124-194 samt 195-196 fælles tangplads for S. beboere, 197-198 tangplads for beboere i
Poulsker sogn ( + fotokopi)
1863 11/9 Brev fra Sandflugtkommissionen om at beboerne ikke opfyldt sine forpligtelser om
at dæmpe sandflugten
1866 Kort forfattet af landinspektør K M Lund over matr. 121 t og opdelingen + udat. Skitse
over Snogebæk Mose
1879 Trykt kort over Pouls kirke sogn, med matrikelnummer
1886 Kort over matr. nr. 121t og 121v med flere ( i stykker)
1886 25/10 Brev fra Bornholms amtstue til landinspektør Kofoed med meddelende om at
brev fra Finansministeriet med anledning af et andragende fra landinspektøren om
approbering af udstykning af matr. 121bm, bi og cx og fordeling af arvefæsteafgifter.
1887 Kort over matr. 121 v som er fordelt til 124-194 + 195-198 ( + fotokopi)
Kortskitse over S. beboelser og vejnet efter kort 1861, 1870 og 1888 ( 2 st)

1888 5/1 (2 eks) Brev til formand A P Kruse fra J Fr Petersen, By-og herredsfogdekontoret
Nexø om at Bornholms amt tilskrevet ham 3/1 1888 at Indenrigsministeriet tilskrevet ham
31/12 at matr. 121 v bliver forandret med fortegnelse på navne på matr. nr. 121v. 124-198 (+
fotokopi)
1888 5/3 Bornholms amtstue, Weidemann, til formand A P Kruse at Finansministeriet
tilskrevet amtstuen og anmodet om at beboeren påtegner arvefæsteskødet af den 30/12 1861
hvorved samejet af matr. 121v ophører
Udat. To kortskitse med blyets fortegnelse af matr. nr. og navne
1914 Generalstabens trykte topografiske kort, målt 1885 og rettet 1914 over Nexø, Balka og
Snogebæk.

1:b. Kassebog for Fiskerlejet Snogebæk Fællesanliggende (SF) 1909-1946
Leje for Salen, udgifter for hegn, kørsel, stenflis til vejer, el, fyring, rengøring
1909?27/6 Nr. 1.Modtaget af opsyningsmanden ved Redningsstationen for persel matr. nr.
194b,
hvorpå Redningsstationen er opført
30:Modtaget leje af plads, matr. 94b
Bet. For hegn, støtte Stangebek, købt cement af Østbornholms Handelshus, leje af jord, Lille og
Store sal, reparation, kørsel mm
T ex leje 1931: Frelsen, Emmaus, Metodister, Haabet, Bjergelavet, Soc.dem., Brugsforeningen,
Forsamlingshusets Generalforsamling (GF), Sygekredsens GF,
Fået støtte af Poulsker sogneråd, t hegn fr 1920-talet. Udgifter mest om huset
Eksempel: 1946 Lejere: Evangeliemenigheden, Snogebæk ungdom, Jagtforeningen, D.S.U.,
Husmandsforeningen, Metodisternes ungdomsforbund, Soldaterfest, Indre Mission, Frelsens
hær, Salgsforeningen, Snogebæk(S) Bjergelav, Socialdemokratisk forening, Vaccination, Den
apostoliske kirke, Snogebæk Fællesanliggende, Snogebæk Havn, Luthersk Mission,
Oplysningsudvalget, Snogebæk Brugsforening, Dansk Arbejdsmænds forbund.
1:c. Protokol Fiskerlejet Snogebæk/Snogebæk Fællesanliggende 1910 - 1982
1910. Valg af S. beboer til udvalg til at varetage lejets anlæggende og handle på samtlige
beboers vegne. 5 valgtes, valg hvert 3:e år, lodtrækning. Møde på Forsamlingshuset. Ingen
specielle ærinde
1911 oplæstes skødet om fiskerlejets udmark og sandflugt, salg af jord
1911 13/2 Møde på pladsen tilhørende. Snogebæk udfor A A Kofods hus, tidligere tilhørende
S P Jensens enke, matr. 94B. Salg. Skal være 8 alen bred vej i den nordlige ende og 7 3/4 i
sydlige, langs med A P Kruses enkes løkke fra sognevejen til A A Kofods hus.
1911 4/3 Sætte hegn for grøften eller Stangebæk ved vejen ved det sydøstre hjørne af R
Hansens løkke samt for broen.

1911 25/3 Plads tilhørende Snogebæk vest for Magnus Beths ejendom, salg til Alfred Sommer.
Grænsen i nord til sognevejen, i vest til 18. Selvejergårds grund, i syd til Snogebæks frihed og i
øst til vejen vest for Magnus Bachs løkke (250 kr.)
1911 27/3 Leje en mand til at sætte støtter ved Stangebæk og broen
1911 22/4 Landinspektør Kofod på pladsen tilh. Snogebæk vest for Magnus Bechs løkke for
udstykning. Finde skellet mellem Bedegaards grund og S. Skellet var ved nordre ende 17½
alen vest for vejen og gik ud til vejen ca. 246 alen, i syd fra udgangspunktet og indover
forhenværende Ana Larsens have til nordøstre hjørnet af huset. Derefter opmåltes de sk.
Lergravene, tilhørende S.
1911 24/4 Ikke sælge Lergravene. Vil have 8 alen bred vej mellem veje og grøfter
1911 25/4 om vejen. Fortsætter salg af jord
1911 9/12 Køre sten på vejen mellem 18. Selvejergård og Rasmus Hans´ grund
1911 30/12 Vedtaget et salg af Lerkulerne (?)
1912 27/3 jævne gaden vest for Johannes Mortensen og gaden fra Chr. Pedersen til M.
Trommer og lave en spadseresti med jord fra vejen 18. Selvejergård
1912 6/4 Salg af Lerkulerne: 125 kr.
1912 18/4 Udvalgsmøde, købekontrakt til Jens Ludvig Andreas Nielsen på de Søndre Lerkuler
underskrives. Vedtoges at købe 8 st. 6 Tum rør at lægge under vejen ved Lerkulerne
1912 18/4 Skødet til J L A Nilsen på det søndre lergrav underskrevet, den nørre købt af den
samme; leje til 29/6 Johannes Paulsen vil leje de nørre Lerkuler
1912 29/6 Ludvig Nielsen betalt 70 kr. på Lerkulerne, rest 55. Johannes Paulsen ønskede leje
de Nørre Lerkuler. Vedtoges 2 kr. til Nytår.
1912 27/12 GF for Fiskerlejet S. Chr. Thuesen omvalget, J Dam afgik og J M Dam valgtes
1913 25/1. 31/12 1912 havde man opmålt de forskellige gader som går til husene: Ellegade
fra vejen forbi Redningsstationen til Hovedvejen v. hjørnet af 17. Selvejerporten= 1040 m;
Tranggade fra Hovedvejen til Hundsemyre = 450m; fra smed Sommers om Mosen til Broen v.
P Paulsens = 2380 m; fra forhenv. Ana Larsens til Broen = 200m og derfra til N Beck = 400m =
600 m; Gaden/vejen fra M Mogensens til J Peders. = 470m; Gaden syd om Anton Hansens =
100m, ditto fra J P C Kruses til L Plums = 180 m; fra skrædder Jensens til Chr. Jensens= 230 m;
vejen fra Jens Wesths forbi Ferdinand Bobards = 100 m; fra J J Kjøllers til Forsamlingshuset =
100 m; fra Jens Pedersen til Karl Kofoeds enke = 340 m = 5990 m.
1913 10/1 havde 22 andragere skrevet til Sognerådet om at optage Ellegade i Vejregulativet.
Ok mod at de betaler ½ af grundforbedringen. Svaret at de havde de ikke råd til.
1913 30/1 Vedtoges at beboerne gør arbejdet, men betaler ikke
1913 17/2 Meddeles at Ellegade optagets i Vejregulativet

1913 17/10 Om at reparere broen over vejen ved hjørnet af 20 Selvejergårds grund,
Flere møder om reparation af vejer
1913 29/12 Fiskehandler Nils Peter Jensen skal betale leje for pladsen som hans røgeri og
ishus står fra 31/12 1914, også retroaktivt,
1914 10/1Udvalgsmøde fortsætter, at det stået der siden 1903 uden leje
1914 17/1 vil ikke betale, så udvalget tager til sagfører Mauritzen i Nexø
1914 18/5 Om broen ved hjørnet af Norbakkegårds grund
1914 28/9 Om broen ved Mosen
1914 7/11 Istandsættelse af gaden øst for J P Kruses fra Hovedvejen til Ellegade
Kører flis på vejene, nogen gang sten, også på Fiskerstien
1915 nye skøder på de to lergravene
1915 18/12 Om skællet mellem Skovgaards grund og S.
1916 3/1

Solgt af S. gadejord, øst for matr. 77

1917 17/12 Diskussion om at få vejen rundt om Mosen med i Vejregulativet
1918 21/9 En vej nord om Johannes Pauls. ejendom, matr. 101, ønskes flyttet syd om huset
1919 11/10 Om Redningsbådevejen forbi Falks villaer og som er blevet slemt opkørt ved
opførsel af villaerne. Falk vil lave bilvej, men først foråret 1920
1920 20/12 Fiskerlejet S:s gadeudvalg til Sognerådet om bidrag til istandsættelse af hegnet
for broen ved Stangebæk og hegnet for grøften langs vejen nordvest for P Paulsens; er en
offentlig vej med meget kørsel. Savnes midler
1921 20/12 Vil have Mosevejen på Vejregulativet
1922 25/1 Solgt en byggeplads 2075 alen

1928 22/11 Udvalgsmøde hos G Kruse. Vedtoges ekstra GF om overtagelse af Magistratens
badehus den 1. december
1928 1/12. Evt. GF. Sagde ja. Beslut at flytte huset til en tilbudt plads op til vejen syd for
Redningsbådehuset, to andre pladser var også i tanke…… Tidspunkt måtte man selv
bestemme. Penge til inventar måtte hentes gennem indsamling, delvis lån. Sender tak for
huset til Magistraten
1928 4/12 underskrev man overdragelsen, indsamlingsliste, lave nye bænke hos ledige
snedkere
1929 15/1 Om juletræ og omkostningen fik foreningen Haabet betale. Besluttede dele huset i
en stor og en mindre sal. 5 kr. i leje i den store sal uden belysning og 6 kr. med, respektive 3

kr. og 2 for den lille. Begge sale med belysning 8 kr. Den lille sal bruges til den nydannede
syforening 1 gang/uge til arbejdet for Forsamlingshuset. Anslag om rengøring. Skal købe
inventarer, bland andet en Primus og en stor gryde. Indsamlingsliste til inventarer blev 328
kr.
1929 15/10 Om flytten ned til den vedtagne plads. Fodmur skal støbes at stille huset på og to
skorstene skal opmures i stedet for de til huset hørende røjskorstene/Georg Kruse
Vedtoges at Forsamlingshuset skal flytte ned på den vedtage plads, styrmand Thuesens
1930 19/2 beslut at bygge hegn, støbe og bruge overskud af brædder
1930 26/2 GF Lauritz Larsen vil købe fælleslodden ud for hans ejendom. Styrmand Thuesen
foreslog at Huset fremtidigt skal hedde ”FH”, Sander Hansen ” Snogebæk Forsamlingshus”.
Afstemning 20 mod 8.
1931 6/3 GF. Nedsatte pris for den lille sal fra 3 kr. til 2,50, uden lys 2 kr. store sal 6 kr. med
lys til 5 kr., 5 kr. uden lys til 4 kr. Hele huset med køkken 12 kr. Diskuterede udvidelse af den
Store sal, udvalget om de kunne skaffe penge gennem at henvende sig til Københavns
Skolevæsen, til Syforeningen og til foreningen Haabet.
Henvendt sig til Povlskers Sogneråd om optagelse af vejen forbi Fælles Willars(?). Hvis de
nægter, opstille en skilt (anskaffet) som forbyder tangkørsel
1932 7/4 Johannes Paulsen foreslog at reparere vejen i syd gennem Bakkelodderne, hullet,
tilbød gratis flis
1933 23/2 GF ”Fiskerlejet SF” Har under året repareret vejen på redningsvejen, minus i
kassen. Diskuterede jordhandlen og eftersom L Larsen endnu ikke betalt Trekanten han købt
eller i nær fremtid ser sig i stand til, får fælleskassen bære det og udvalget leje ud eller sælge
(Larsen har forkøbsret). Rengøringen diskuteredes, fik bestyrelsen ordne.
1934 11/11 Udarbejde plan til udvidelse af den store sal med overslag på omkostning og
skaffe penge. Vedtog udvendig maling og tjæring af tag (pap). De hele hus udlejet 20 gange,
store sal og køkken 5, store sal 4, lille sal og køkken 2 og lille sal 77.
Vejspørgsmål drøftedes, gjordes rede for reparation af villavejens sydligste del ved
Bropynten, fået tilskud af Povlsker kommunen. Villavejen fra Søfryd i nord til Alfred Hansens
ejendom, ligesom Fiskevejen forbi Kruses (?) ejendom og tilbage til købmand Bak (?)
drøftedes. Vil ansøge om at Hovedgaden optages til Amtsvej med underskrifter og anbefaling
af lægerne i Nexø, Nexø og Omegns turistforening, Bornholms Motorklub og Povlsker
Sogneråd
1934 12/4 Andragendet bilagt: at få Bivej nr. 16 og 19 i Povlsker som er en fortsættelse i lige
linje af Søndre Landevej fra P. Østre skole gennem S. til havet. 1733 m. lang og i turisttider
meget befærdet af gennemgående kørsel af store personbiler, som lægger vejen øver Balka
strand til Dueodde og omvendt, ofte af en snes store biler i rad, stærk slitage. Reparation
hjælper ikke. Mange underskrifter

1935 8/8 Udvalgsmøde på Balka Strandkonsortiums grund ang. vejforhøjning i det den
nyanlagte sti forbi Greisens villa og vejen midt gennem apoteker Jørgensens lodder flyttes
sammen til en vej langs med Jørgens sydskæl. Balka Strandkonsortium lovede flis og farbar.
Blev kortere end den gamle sti, som ikke findes på kortet, da staten afhændede ejendommen
til I/S Hundsemyre, men som de ældste beboere sikkert har hævderet på at færdes ad, besås.
Terrænet er meget ujævnt og beboerne kommer selve at bekoste arbejdet med istandsættelse
og kun en del har ret at færdes der, vedtoges det ikke at foretage nogen istandsættelse.
1935 17/8 Generalforsamling: Hovedgade amtsvej. Formanden redegjorde for forhandlinger
om Københavns kommunelærerforenings feriekolonier, om leje af nyt forsamlingshus som
beboerne kan få statslån op til 90% af byggesummen. Redegjordes om fastsættelse af stien
forbi Kr Larsen udover Strandkonsortiets grunde, som ikke fandtes på kort uden kun
hævdesti. Ville rive fisker Kr Kruses hus, kunde blive bedre, rettet vej
1935 (dec.?) udvalgsmøde med tegninger og udkast fra Københavns feriekoloni til
forsamlingshus. Lejet skulle blive højst 400 kr. om året. Helst ligge syd for byen mellem den
nye amtsvej og stranden (evt. på en af Julius Pedersens lodder). Sikre tilgang til badestrand.
Uenighed og ikke beslut.
Drøftede vejudvidelse af Hovedgaden og spørgsmålet om nedrivning af Kr Kruses hus og evt.
erstatning.
1937 7/5 Generalforsamling. Diskussion om de mange affaldsdynger på fælleslodder og
stranden. Forbydes. Sidste højvande var meget forsvundet ved Laues kiosk, eftersom jorden
var opgravet. Borde tilsås. Foresloges at den nye vej skulle få ordentlig stenbeskyttelse mod
højvande, nordost om kiosken bygge en ordentlig mur og forhøjet vej. Maler Anton Hansen
klagede over vejen forbi som ikke farbar.
1938 16/3 Generalforsamling: Beslut at udvalget for Fællesanliggende på samtlige beboers
vegne bemyndiges at vederlagsfrit give skøde til Havnebestyrelsen på fiskernes vegne på den
sk. Fælles havneplads nr. 194 a og at udstede skøde til Laurits M Larsen på Fælleslodden nr.
203 mod at køberne betaler udstykningsomkostning 75 /per lodden. Beboernes
adgangsrettigheder og ret til sand og tanghantering skulle sikres. /Georg Kruse
1943 19/1 Udvalgsmøde hos G Kruse. Formuen var1049,62 kr. Fru Anna Jacobsen opsagt
pladsen som Økonoma i FK, antog fru Laura Lind. Forhøjede lejepris Lille sal 2kr. til 2.50 uden
lys, 2.50 til 3 kr. med lys, Store sal 4 til 5, resp. 5 til 6 kr. Kakkelovnen i Lille Sal ødelagt, kunde
ikke repareres. Enedes om at købe brugt fra Bornholms Maskinfabrik.
1943 27/2. Generalforsamling: Georg Kruse redegjorde for regnskaberne, kakkelovnen og
lejets forhøjelse. I stedet for Kruse valgtes Hans Mortensen.
1943 7/3 Udvalg. Huset besås og køkkeninventar optaltes. Kakkelovnen i Store sal og
komfuret eftersat, vægge og døre repareres og males.
1944 8/1 Udvalgsmøde. Laura Lind sagt op eller have pålæg, enedes om opslag.
1944 22/1 Generalforsamling. Huset udlejet for 285,50 kr., reparation af kakkelovnen 281 kr.,
tjæring og maling 109 kr., brændsel 124,96 kr., rengøring 281 kr., lyse 27 kr.

Laura Lind ville have lønforhøjelse, besluttede forhøje lejet Lille Sal fra 3,50 til 5 kr., med lys,
uden 2,50 til 4 kr., Store sal 5 til 8 kr. med lys, uden lys 6-10 kr., køkken 3 til 5 kr., Huset 15 til
20 kr.
Vejene var blevet godt istandsatte, tak være lejets repræsentanter i kommunalrådet.
1944 21/3 Udvalg ang. Kloakering
1945 20/1 Generalforsamling. Om kloakering og påtænkt bibliotek. Evt. post/samlingssted
kunne ikke lade sig gøres nu. Kassen var 131 kr. og i Sparekassen 332 kr. Valgte ny formand
efter Hans Mortensen= Hans Edvard Schou.
1945 13/12 Udvalg. Reparere ovnen og få gadebelysning
1946 8/2 Udvalg. Gadebelysning og post diskuteredes
1946 21/2 Generalforsamling, diskussion om gadebelysning, alle nærværende ville give
bidrag
1946 22/9 Udvalg. Beså de gadelygter som reden var på plads, yderligere 5 skulle anbringes.
Beså kloakudløbet ved Georg Kruses ejendom og Folkets hus som var nymalet og tjæret.
*1946 16/11 Afholdt et andespil på FH for at skaffe penge til strømforbruget af
gadebelysning. Overskud 450 kr.
19471/2 Udvalg. Forhøjelse af leje med 1 kr. til Lille sal og 2 kr. Store sal. Ønsker gadelygte
ved svinget udfor Andreas Sommer (koster 200 kr.)
1947 7/3 Generalforsamling. Gadebelysningsregnskaber 483 kr., Folkets hus kasse 176,
Sparekassen 541 kr. Dyrtid, besluttede forhøje lejet. Gadelygter + 2. Ønskede en legeplads
eller sportsplads. Gelænderet ved broen over Stangebækken ved Per Paulsens, manglede.
Opmærksomme sognerådet om dette og at nedlægge store rør i kloakledningen som går langs
med Hovedvejen til havet
1947 1/11 Udvalg. Møde om kloak og kostnad. Sognerådet havde bedt om møde. + 1 lygte hos
Ludvig Pedersen. Helst flere forbi Willy Pedersens, der er mørkt om aftenen og mange
kommer forbi, siden der oprettedes et brevsamlingssted hos Lauritz Larsen
1947 29/11 Bankospil til fordel for strøm til gadebelysning. Netto 277 kr.
1948 13/3 Udvalg om regnskaberne. I Sparekassen 1061 kr., FH-kasse 70.
Gadebelysningskasse 470 kr. Købe ny komfur + 2 nye gadelygter til vejen forbi Willy Pedersen
1948 6/12 Andespil til strømforbrug
1949 9/5 Udvalg for Snogebæk Fællesanliggende (SF). I 1948 års regnskaber, kassen 65 kr.,
Sparekassen 979, gadebelysning 407 kr. Udvalget besluttede om to nye gadelygter, en til Aksel
Pedersen og en til barber Buchardt. Flytter en fra skomager Juul til pension Strandbo. Dermed
skulle broen til Stangebækken være oplyst, så at også beboere syd for broen får gavn af den.
1949 25/5 Generalforsamling. Om forandring af gadelygter ved Turistvej (Karl P. Pedersens
ejendom). Om skilt var lovlig med påbud at ikke kaste affald på stranden.

1950 2/2 Udvalg
1950 16/2 Generalforsamling. Regnskaber: Folkets hus kasse 88, Sparekassen 899,
gadebelysning 423. Kandidater til sognerådet. Husmandsforeningen havde forslag om fælles
liste for at få to kandidater. Nej tak. 4 kandidater og enedes om listeforbund med
socialdemokraterne og Husmandsforeningen.
1951 29/11 Udvalg. Andespil 2/12. Flere gadelygter
1951 30/11 Udvalg. Om andespil, 10 ænder, 2 lagkager og lidt fra forretningen i Snogebæk.
Foreningen Haabet fik fjerne væg mellem Store sal og forstuen, men selv betale at få det på
plads igen. Lejeforhøjelse Store sal 15, Lille 8, det hele hus 30 kr.
1953 24/11 Udvalg. Enedes om andespil til gadebelysning og vask til køkkenet.
1954 22/11 Udvalg. Enedes om andespil 4/12 + 1 gadelygte ved fisker Johannes Pedersen
1954 4/12 Andespil, gav 1042 kr.
1955 23/11 Udvalg, andespil 3/12, Penge fra gadebelysning overføres til underskuddet i
Folkets Hus
1955 3/12 Andespil, 962 kr.
1956 10/12 (Hans Edv. Schou endnu formand). -udvalg om andespil. Evt. opsætte gadelygte
ved fisker Aage Jørgensens hus og at omlægge fra jævn til vekselstrøm, koster at flytte
afbryderen fra Brugsforeningen til Aksel Hansen (anbefalet). Anna Jørgensen (rengøring)
holder op. Lejeforhøjelse 10 kr., resp. 18 og 35 kr.
1957 9/12 Udvalg. Kørte rundt. Har 25 gadelygter + 3 at opsætte hos slagter Berndtsen, Hans
Bech og fru Jensen ”Carlsbo”. Andespil 14/12
1959 2/12 udvalg. Enedes om en lygte ved Mattias Larsen og forbi Willy Westh. Fået
politimesterens tilladelse til andespil 5/12
1960 10/12 Banko 899 kr.
1961 9/12 Banko 881 kr.
1962 9/12 Banko 911 kr.
1963 13/12 Banko 953 kr.
1968 5/2 Udvalg. Hans Edv. Schou vil fratræde grundet sygdom. Valgt Ernst Kruse.
Kommunen har overtaget gadebelysningen, vedligeholdelsen og strøm
1968 marts Udvalg. Lave trak og slip på toiletter i Folkets hus. Ansøgning om at Povlsker
kommune betaler. Bevilget mod at toiletterne skal være offentlige. Var ok. Samtidigt
underrettedes Sundhedsmyndighederne. Amtslægen kom for at se på forholdene og
bestemme hvordan kloak og toilet skulle anbringes. Kikkede også på Folkets hus ……………….,
forbløffet over den dårlige forfatning FH var i. Køkkenet falder in under hans opsyn. Skulle
laves mange ting for at blive godkendt men besluttede sig for at vende sig til brandmyndighed

for at få FH kasseret som brandfarligt. Politiet fra Nexø kom og tog skitse og foto af huset som
blev sendt til Branddirektoratet i København og svaret derfra blev at om det kunne benyttes
skulle visse forbedringer foretages. Vægge og loft forsynes med ikkebrandfarligt materiel, ny
dør i Store sal. Andre døre vendes så at de lukkede udad, køkkenet moderniseres. Udvalget
mente at FH ikke skulle bære sig med udlejning og har derfor besluttet at lukke t.v. for
udlejning og evt. sælge mod at køberen fjerner det fra S. Fællesanliggendes selv ejede grund,
”Ja saadan gik det FH skæbne, fordi amtslægen skulde anvise plads for afløb fra toiletter på
FH”. NB. Toiletterne blev færdige til sommer og blev meget besøgt både af turister og
beboer/Ernst Kruse.
1969. Efter forespørgsel hos politiassistent Olsen, Nexø, ang. udlejning af FH, blev det udlejet
til kunsthandler Fjord, Aakirkeby, som handlede med malerier. 500 kr. for sommeren.
Forsiden blev malet for at se bedre ud.
1970 Samme. Toiletter blev godt besøgt af turister og beboere
1971. Samme, nu 600 kr. i leje / EK
1972 23/5. Formand Ernst Kruse ang. restaurationsprojektet, 100 deltagere. Valg af 3
bestyrelsesmedlemmer, skal være fem. Protester, var ikke Generalforsamling, punktet udgik.
Deltagere fra kommunalbestyrelsen var borgmester P. Holm Jensen, Martin Jensen, Svend
Andersen og Henning Paulsen. Helge (Lauge?) Westergård Mikkelsen og frue deltog for kroen
og sønnen Søren, som skal drive kroen. Borgmester Holm redegjorde for kommunens
behandling af sagen. Fru Westergård Mikkelsen har bevillingen, som kan inddrages, hvis
kroen ikke bliver drevet på forsvarlig måde.
SB Fællesanliggende havde sendt protokol til kommunen, hvoraf fremgik at S. havn fået
rådighed over havnepladsen 1938. Der havde ikke været nogen grund til at undersøge
ejerforholdet, da kommunen mente at den som havde skrevet under kontrakten, havde
kompetence dertil. Søren berettede hvordan han tænkt sig at drive kroen. Åbent 10-23 eller til
kiosken på havnen lukker. Sælge øl, bitre og forskelligt. Hytterne på havnen trængte til at blive
restaureret og han havde bedt Nationalmuseet være ham behjælpelig dermed. Han havde
lovet Havnebestyrelsen at holde en havnefest i 3 dage og overskuddet skulle gå til reparation
af havn og hytterne. Fiskeskipper Ludvig Pedersen fandt det mærkeligt at hytterne måtte lejes
ud til andet end fiskerformål og at hele havnepladsen var lejet ud til et par mænd i 49 år. Han
bemærkede også at turisterne var meget glade for den ro og fred som var på havnen. Han
udbad sig også oplysning om kontraktens indhold. Formanden Willy Pedersen svarede ar de
var kun 8 fiskere tilbage, som kæmpede en fortvivlet kamp for at bevare havnen og falder
havnen ned så får vi ingen turister.
Telegrafist Robert Stenstrup var utilfreds med at al anlæg på havnen var fjernet uden
tilladelse og ville også se kontrakten. Borgmesteren måtte ikke oplyse om ordlyden.
Lage/Helge? Westergård Mikkelsen kunne ikke se noget skønt i anlægget på havnepladsen.
Han syntes idéen med Kroen var god. Søren fortalte at kroen er budgetteret til 80.000.
Udenfor opstilles der grillborde, således at gæsterne selv kan grille deres mad. Var også villig
at lade kontrakten duplicere og uddele til alle beboerne, såfremt bestyrelsen sagde ja.

Ernst Fuchs spurgte om havnebestyrelsen er lovligt valgt og dertil svarede borgmesteren at i
1938 overdrog Snogebæk Fællesanliggende havnepladsen på en Generalforsamling til
havnens bestyrelse med et vederlagsfrit skøde.
Fiskeskipper Karl Mortensen sagde at han var liebhaver til en genpart af kontrakten, han
spurgte om der var noget som ikke måtte se dagens lys. Willy Pedersen svarede at han ikke
alene kunne give tilladelse til at kontrakten offentliggøre.
Roar Brandt sagde, at hvis havnebestyrelsen er lovlig, kan vi beboere ikke gøre noget, så vi
kan ligeså godt gå hjem og lægge os og møde på Sørens restaurant til sommer.
Borgmesteren var glad for mødet som været godt, glad for eb Borgerforening i Snogebæk og
alle var velkomne til at forelægge deres problemer for ham/ Ernst Kruse, Aage Paulsen
1972 31/10 Generalforsamling på skolegården i Poulsker. Kioskejer/kroejer Ernst Kruse
foreslog Arne Jensen til dirigent. Kruse læste op en kort beretning.
Advokat H B Pedersen, Nexø redegjorde for tilhørsforholdet med hensyn til den fælles
havneplads, matrikel 194a Poulsker. Redegjorde for det tinglyste arvefasteskøde samt
oplysning fra Landbrugsministeriet og Bornholms amtstue. Vedtoges beslutning fra GF den
16. marts 1938 om vederlagsfrit og på købers bekostning at tilskøde Snogebæk havn matrikel
194a.
Valgte ny bestyrelse: Kruse og Aage Paulsen omvalg, nyvalg; Henri Johansen, Arne Jensen og
Torben Bolhøj. Suppleanter: Karl Mortensen og Arne Larsen.
Eventuelt: Karl Mortensen spurgte om foreningens arbejdsområde. Arne Jensen mente at det
måtte blive en slags borgerforening, som kunne viderebringe problemer af lokal karaktær. En
forening betydede at bedre blive hørt i Kommunalbestyrelsen.
Foresloges at nedrive nuværende FH, rejse et andet og indrette P-plads. Foreslog også et
beskedent kontingent så at FH kunne blive i orden til et komsammenhus for beboer i alle
aldre. Også vedtægter for at fastlægge formål/ underskrift: Hans Børge Pedersen
Konstituering: formand Henri Johansen, Hovedgade 59; kasserer Torben Bolhøj, Kofoeds vej
2, sekr. Ernst Kruse, Græsvej 1; øvr. Aage Paulsen, Turistvej 9, Arne Jensen, Hovedgade 22
1972 28/11 Bankospil på ”skolegården”/Bolhøj
1972 19/12 Møde havnebestyrelsen og bestyrelsen for Fællesanliggende ang. skødet til
havnen.
1973 16/1 Bestyrelsesmøde hos E Kruse. 1/ Leje, 2 tilbud a/ Søren Westergård 3000 kr. for
3 måneder samt fælles istandsættelse af FH b/ A. Fjord; samme tilbud. Fjord valgtes. 2/
Skødet til havnebestyrelsen. Advokat H B Pedersen havde revideret forslaget. Havde modtaget
en fredningsdeklaration på et batteri beliggende på det i skødet omhandlende matrikel 194a,
skulle påføres skødet/Bolhøj
1973 16/4 Bestyrelsen: 1/ udfyldning af ejendomsværdiskema, 2/ holde beboermøde 24/5
for at møde repræsentanter for kommunalbestyrelsen, da vi gerne vil høre beboernes syn på
FH:s fremtid. Borgmester P Holm ’Jensen kunne komme med repræsentant for
kommunalbestyrelsen; 3/ formand og kasserer til møde med borgmesteren hvis kommunen
kunne overtage rengøring, reparation og tilsyn af de offentlige toiletter/Bolhøj

1973 10/5 Kommunen overtaget pasning af toiletterne (skrivelse 4/5 1973)
1973 24/5 Beboermøde, ca. 40 st. Repræsentant for kommunalbestyrelsen: borgmester Holm,
Henning Paulsen og Martin Jensen. Diskuterede gadebelysning, fartbegrænsning, kloakering
og rensningsanlæg, skader og reparation på vejene.
Belysning i Ellegade-Hovedgade området skal løses ved igangværende udbygning.
Fartbegrænsning sendes til politimesteren. Vejskader på grund af kloakering bliver udført.
Spørgsmål om hvorfor spillevand fra Levertransfabriken gik udenom rensningsanlægget og
direkte i havet. Svaredes (Martin Jensen) at man endnu ikke kunnet fremskaffe tilstrækkeligt
godt fedtfilter til at tilsluttes anlægget.
Folkets hus fremtid: to forslag 1/istandsættelse i overensstemmelse med gældende lover for
forsamlingshuse; 2/ nybyggeri med frivillig arbejdskraft. Holdningen til begge var ret kølig.
Istandsættelse frarådet af kommunens repræsentanter, bekosteligt uden at være tidsværende
2/ Nybyggeri skulle ikke forrente sig. Borgmesteren foreslog at brandinspektør I G Møller
skulle vurdere, hvad istandsættelse skulle løbe sig op til.
1973 aug. Brandinspektørsmøde med Møller: 100-150.000 for at få tilladelse til at benytte
huset som forsamlingshus. Formanden Henri Johansen udtrådt i bestyrelsen grundet flytning.
Arne Jensen bliver formand og suppleant Karl Mortensen ordinær.
1974 18/4 ansøgning af A Fjord om 10-årigt lejemål. Besluttede 2 år, forlængelsen godkendes
af GF, må kun benyttes til kunsthandel. Beboerne skulle kunne bruge lokalerne udenfor
sæsonen/Bolhøj
1975 9/3 Ang. indkaldelse til GF til 8/4 og diskussion om sammenslutning af
Havneforeningen og Fællesanliggende /Bolhøj
1975 8/4 GF på cafeteriet: 1/ Sammensmeltning kunde ikke lade sig gøre (alle beboer med i
Fællesanliggende, i Havneforeningen kontingentafhængigt medlemskab); 2/ lejemålet med
Fuchs. Mange ville få FH igen at fungere som forsamlingshus, enedes om forlængelse et år ad
gangen, dog med præcisering at Fjord skulle rydde lokalet i vinterperioden for evt.
reparationer; 3/ Ang. lejemålet for Havneforeningens ”Håndarbejdsbiks” i FH. Resultat: Fjord
afstår fra at benytte den nordligste del af FH mod at ny lydisoleret væg opsættes mellem ham
og Håndarbejdsbiksen” og at el kan aflæses separat. Etårs aftal.
Bestyrelsesvalg: Torben Bolhøj, Eugen Olsen, Bent Jacobsen, Palle Bjerregaard og Arne Larsen.
197515/4 Møde på ”Plummahuzet”. Formand og sekr. blev Bjerregaard, kasserer Bolhøj.
Enedes om at ikke holde juletræsfest for børnene men fastelavnsfest.
1975 dec. Skillevæg opsat, Funchs leje + 1 år (1976)
1976 dec. Ikke noget møde, Funck fik 1977
1977 24/3 S. Fællesanliggendes bestyrelse kaldt til møde med Havneforeningens bestyrelse,
da der på Havneforeningens GF blev oplyst at på Nexø kulturelle udvalgskonto stod 50.000 kr.
til nyt bibliotek i S. Så chance til at rejse en fællesbygning til bibliotek, forsamlingslokaler og
ungdomsklub. 4 fra Havneforeningens bestyrelse deltog, 4 fra Fællesanliggende men kun
Fuchs fra Havnens bestyrelse. Ønskede at inden Havnens GF drøfte et areal af matr. 194 a,

nordvest for rensningsanlægget, da det var det eneste i fælleseje, som var stort nok til
bygning. Fik i stedet skrive til GF.
1977 28/3 I Havnens GF deltog Bent Jacobsen, Bjerregaard og Eugen Olsen. Stor diskussion
om brevet. Havnens formand Peter Ipsen mente ikke havnen kunne eller ville stille jord til
rådighed. Derudover havde Søren Westergård førsteret til at leje al jord på matr. 194 a.
Troede heller ikke at fredningsmyndighederne ville godkende en sådan bygning på dette sted.
Tiden, anså han, var løbet fra forsamlingshusene, som ikke kunne drives rentabelt, hvilket
kunne ses af at det ene efter det anden lukkede.
Flere delte hans mening, alt for stor opgave, borde overlades til kommunen, andre negative
om placeringen: ødelægge naturens skønhed (bem. fra sekr: kan diskuteres med telte,
camping, skrald etc.) Fællesanliggende havde intet foretaget sig, kun lagt frem til diskussion.
Havde heller intet imod kommunalt ansvar, ønskede kun initiativ. Diskuterede andre
placeringer: ”Hjemlys´” jorder og ”Marie Dams” jorder. Havneformanden bad Bjerregaard
påtale til kommunen om havnens dårlige belægning på havnepladsen. Ville også have store
stene fra sprængningen af Nexø nye havn til beskyttelse af kysten fra havnebroen og sydost
over mod Kruse Jensen.
1977 april. Borgmester Holm Jensen positiv overfor tanken om et fælles hus, bibliotek,
ungdoms- og forsamlingslokaler. Så helst at S. Fællesanl. var ”bygherre” og kommunen lejede
sig ind. Han mente den rette placering var det gamle hus, en placering på en af de nye
udstykninger ville nok ikke være så attraktiv. Aftalte arbejde videre. Belægningen i havnen,
mente borgmesteren, var havnens ansvar.
1977 okt. Fik henvendelse og udklip ang. kommunens bevilling af 300.000 kr. i budget 1978.
Folketingsmand N A Kofoed spurgt i Boligministeriet om mulighed at få statsstøtte 25% til
offentlige byggen. Svar, ikke nok arbejdsløshed på Bornholm.
Bjerregaard havde spurgt sparekassedirektøren som var positiv til lån men krævede forening
med vedtægter og bestyrelse med fuldmagt som låntagere. Findes ikke hos Fællesanliggende.
1977 28/10 Møde hos borgmesteren. 300.000 kr. tænkt som et engangstilskud til
igangsættelse af et nyt FH.
1977 29/10 Bestyrelsesmøde på ”Plummahuzet”. GF bliver 18/11, udkast til vedtægter.
Enighed om at efter kommunens tilskud arbejde seriøst med sagen. Nødt oprette en
selvejende institution ”FH” af skattetekniske årsager. I bestyrelsen borde 2 fra Nexø
kommunalbestyrelse indgå, 2 fra Havneforeningen og 3 fra Fællesanliggende. Ejede 300.000
kr. fra kommunen og eget kapital 16.000, skrive til Havneforeningen om at få overskuddet fra
Havnefesten, evt. tegne ”folkeandele” à 100 kr. og anmode erhverv og foreninger om tilskud.
Alle ville genopstille men formanden var bortrejst næstkommende år.
1977 18/11 GF i FH, 41 st. nærværende + bestyrelsen. Formand Bjerregaard 1/ formandens
beretning for en årrække. April 1975 GF med konstituering med Bjerregaard som formand o
sekr, Bolhøj som kasserer. 1976 ingen GF, 1977 fik man underretning om de 50.000 som
kommunen havde stående til bibliotek. Så opstod tanken at placere dette og en evt.
ungdomsklub i samme bygning. Møde med Havnen og Havneforeningen: foreslog at placere et
nyt hus på området mellem rensningsanlægget og Balka strand. Havnen afslåede at stille
arealet til rådighed, bland andet med henvisning til fredningsbestemmelser og byggelinjer.
Hjemly-forslag for langt væk. Enighed om at placering på den gamle grund var bedst hvis

enighed kunne opnås så at bygningen blev stor nok. Enkelte mente det var kommunal opgave.
28/10 1977 havde Nexø kommune afsat 300.000 kr. til en ny bygning. Engangstilskud. Kunne
ikke få støtte fra Boligministeriet. Sparekassen i Nexø fandt planen god nok men krævede
vedtægter, bestyrelse og medlemslister. For nærværende er alle beboer indenfor visse
grænser medlemmer. Havneforeningen vil støtte med overskud fra Havnefesten. Formanden
viste skitser til nyt FH med bibliotek, mødesal, garderobe, toiletter og et mindre
anretterkøkken i stueetagen og mødelokaler samt to sommerlejligheder på loftet. Diskuterede
at oprette en selvejende institution ”FH” med bestyrelse 2 fra Nexø, 2 Havneforeningen og 3
SF. Finansiering 300.000 kr. fra kommunen, 17.000 kr. eget kapital, evt. støtte fra
Havneforeningen og anmode alle at købe andele. Kasserer Liis Olsen i Havneforeningen kunne
tænke sig ½ af overskuddet. Spørgsmål om evt. mageskifte med kunstmaler Fjord. Vidste
formanden ikke. Snogebæk skulle bygge huset og kommunen leje sig ind. Rigmor Paulsen
fandt køkkenet for lille. Tænkt kun at holde medbragt mad varm og lette anretninger. Fuldt
monteret køkken skulle koste 50.000 kr. Ernst Fuchs spurgte om Redningsbådehuset kunne
blive stående. Havnen havde brug for det til oplag og havde ansøgt om køb.
Formanden: kommunen skulle være medbestemmende og behjælpelig. Mange spørgsmål som
ikke kunne besvares endnu.
Vedtægtsforslag oplæstes, debatteredes: hvor ligger grænserne, hvem kan stemme. Svar:
kommer en husstandsskrivelse. Vedtoges.
Ny bestyrelse: Formand Henning Paulsen, næstformand Bent Rye Rasmusen, kasserer Torben
Bolhøj. Bjerregaard skal på kursus i København men kunne efter hjemkomsten være sekr.
Kurt P Jensen blev suppleant for ham + Eugen Olsen, Rigmor Paulsen. Sven Vilander blev
sidste medlem efter valg. Revisor Liis Olsen, A Svendsen.
Tegningerne skal være færdige til nytår 1978.
1978 3/11 Bestyrelsesmøde hos Sven Vilander. En lokalplan skal udarbejdes, giver
benyttelsesgrad 50% eller 950 kvm etageareal. Iskiosken har skiftet ejere. Pris for køb
urimeligt. Orienteret de nye ejere om SF:s planer med kiosk i huset. Vil samarbejde. Om
sommeren driver de nye ejere kiosken, om vinteren FH. Opsagt Fjord. Møde med adv.
Pedersen i Nexø om kiosk og naboerklæring til Jensigne Poulsen. Servitut vedr. matr. 94A
havnens område, vedr. eneret til udskænkning af stærke drikkevarer på havnens areal indgår
i lejekontrakten om havnen. Møde om lånemuligheder.
1978 1/12 Møde på S. cafeteria. Udover bestyrelsen deltog Jørgen Pedersen (havnen), Rigmor
Paulsen og Ruth Westh (Havneforeningen), John Kofod (Radioklubben), Knud Munch
(Husmands- og husholdningsforeningen), Bjørn Pedersen (PIF). Sven Vilander gennemgik
resultat af omkostninger ved byggeriet og forventede indtægter. Ville også konstatere de
forskellige foreningers lokalbehov. Skal også have møde med beboerne. Evt. overtage ½ delen
af havnefestindtægterne og ledelse. Om større køkken. Beliggenheden den bedste. Bjørn
ønskede dilettantkomedie og gymnastik for de ældre.
1979 4/3 Bestyrelsesmøde hos Henning Paulsen. Ind for GF, reviderede vedtægter
fremlægges. Skal give tilbud til medlemskab og oprette liste. På ekstra GF i maj skal optages
overdragelsen av SF:s jord og bygning til den selvejende institution ”FH”. Vedtægter. Drøftede
skitser og økonomi. Skal holde stiftende GF for den nye selvejende institution ”FH”.

1979 14/4 Bestyrelsesmøde hos Kurt Jensen. GF fremflyttet til 18/5. Vedtægter skulle uddeles
ved porten. Har udarbejdet betænkning vedr. FH, vedr. bestyrelsens undersøgelser og
registrering af medlemmerne 21/5-5/6 hvis vedtægterne godkendes.
1979 16/5 Bestyrelsesmøde indfør GF.
1979 17/5 GF 25 beboere. Først udenfor dagsorden Bolshøj: om en artikel i Bornholmeren
med mange fejl, bygger på interne papirer mellem kommunalbestyrelsen og SF og et forslag
fra Svend Andersen om vedtægter.
Formandsberettelse: Til det nuværende FH ingen adgang, kunne evt. opnås ved hævd, havde
også overvejet anden placering af det nye, bl. a. købe Jacob Dams (alt for dyrt at istandsætte
og ombygge), bedst mulighed at låne penge ved placering på den nuv. plads ved havnen.
Redningsbådehuset foreslås inddraget i projektet for at opnå areal nok. Stor chance at
kommunen vil overdrage det til projektet ved at indrette det til museum for redningsbåden.
Ville også købe iskiosken, men alt for dyr. Havde kontaktet nye ejeren Bitten Olsen for
samarbejde og mageskifte så at kiosken kunne indgå som ejerlejlighed. Så fik man grundareal
på ca. 2000 kvm og 50% benyttelse. Kommunen havde fået betænkning om byggepris, drift
evt. tilskud fra Kulturministeriet. Bjørn klagede over om alt for få oplysninger til beboerne om
planerne og at vedtægter skulle været udsendt for lang tid sedan.
Kassebeholdningen kommer fra udlejning. 1947 havde man 52 gange, men efter kunstmaler
Fjord lejede huset, kun ham. Torben Bolhøj om vedtægterne: SF fra gammel tid en
sammenslutning eller rettere sagt en forening, hvor alle lodsejere er fødte medlemmer. Har
aldrig haft vedtægter. Om nogen lodsejere kræver skriftlig afstemning skal det ske. Juridisk
rigtigt. 1 stemme/hushold af hensyn til forskerne så konen kunne stemme om han var
forhindret. Nødt at registrere medlemmer for at få lån (I 1929 vedtaget at alle beboer var
medlemmer. ”Fejl stod ikke i journalen 1929”). Antallet medlemmer har ikke nogen
betydning, då det bliver en selvejende institution med repræsentanter fra både SF og
kommunen. Den 6. juni skal man på eo GF beslutte at overdrage SF:s aktiver til en selvejende
institution. Gennemgik de foreløbige byggeplaner.
Henning Poulsen afgik som formand og fra bestyrelsen, då han skulle være kommunens
repræsentant i den nye bestyrelse for FH. Bjerregaard, Bolhøj, Vilander og Rye Rasmussen
omvalg. I stedet for Henning Poulsen foresloges Bjørn Pedersen, John Kofod, Anders KofoedSvendsen og Henny Jensen. Bjørn og John ville ikke vælges, Henny fik flest stemmer.
Fortsætter gør suppleanterne Eugen Olsen, Kurt P Jensen og Rigmor Paulsen + revisorerne.
1979 25/5 Bestyrelsesmøde. Bjerregaard formand, Vilander vice, Bolhøj kasserer, B
Rasmussen sekr. H Jensen + suppleanter Paulsen, Olsen og K P Jensen. Dagsorden ind for e.o.
GF 6/6. Bestyrelsen mødes 5/6 for at udarbejde medlemslister, indkaldelse til stiftende
repræsentantskabsmøde. Lokale foreninger indbydes med 2 repr. som har fuldmagt.
1979 5/7 Bestyrelsesmøde. Bjerregaard udarbejdet et kartotek for medlemmer, 75 st.
1979 6/6 Eo GF. Bestyrelsen + 22 medlemmer, 2 fra pressen. 89 var tilmeldt foreningen
som medlemmer.
Formandens beretning: 18/5 vedtoges de nye vedtægter. Formand Henning Poulsen var
udgået fra bestyrelsen, da han blevet udpeget som kommunens repræsentant i den nye
selvejende institution (SI) som ønskes dannet omkring det nye FH. 75 havde tegnet
medlemskab, en hver tredje hushold er medlem i SF. Forventer sig flere.

Orientering om SI. Ingen hæfter økonomisk. En SI er et foretagende til hvis formue der ikke
findes nogen anden ejer end institutionen selv. Stiftende repræsentantskab laver
servitutterne, SF vil bestå fremover. SF kan ikke selv klare et byggeri, derfor søges samarbejde
med andre som en SI, også for at SF:s medlemmer ikke skal komme at hæfte for gæld. Ønsker
samarbejde med samtlige foreninger i Poulskerområdet. Afstemning om overdragelse af SF:s
aktiver til en SI. Aktiverne er: ”FH” + grunden og del af kassebeholdningen. 35 stemmesedler
sagde ja.
Kommunen har købt Redningsbådehuset, skal muligvis indrettes som museum med båden
som hovedattraktion.
1979 20/6 Stiftende repræsentantskabsmøde i ”FH”. Deltagere: Hele bestyrelsen(7 st.),
Bodilsker/Poulsker Socialdemokratiske forening ved Gert Frandsen og Lars Madsen; Nexø
kommune ved Henning Poulsen; Poulsker Husmandsforening ved Jens P. Pedersen og Knud
Munch; Poulskers Husmandsforeningens Sy- og Husholdningskreds ved Ingeborg Munch og
Oliva Sommer; Poulsker Idrætsforening ved Bjørn Pedersen og Nils Anker Kofoed; Poulsker
Menighedsråd ved Jørgen Trihøj; Poulsker/Bodilsker Radioklub ved Tommy Christiansen og
Ole Hansen; S. Havneforening ved Rigmor Poulsen og Jørna Rye Rasmussen; S. Jagtforening
ved Tony Larsen. Havde også sendt indbydelse til Pensionistforeningen, KFUM-spejderne i
Poulsker og Bodilsker Jagtforening, som ikke kom.
Formanden for SF Bjerregaard fremlagde udkast til vedtægter, talte om GF:s beslut at
overdrage sine aktiver til SI, om tilskud fra Nexø kommune til bibliotek og et stort økonomisk
tilskud fra S. Havneforening som findes på banken.
Vedtægtsforslaget læstes op. Spørgsmål om § 4, mindste andel= 100 kr., kan modtage gaver og
tilskud af enhver størrelse. §6 SI:s øverste ledelse er repræsentantskabet, daglig ledelse en
bestyrelse på 9. Også andre forslag til ændringer af udkastet. Diskussion om at SF og
Havneforeningen altid skulle have 4 medlemmer i bestyrelsen. Baggrund: Disse to foreninger
de eneste foreninger som indskød aktiver og derfor er berettiget til repræsentantskabet også
om den ene blev nedlagt. Havneforeningen kommer gennem sine arrangerede havnefester stå
som væsentligt bidragsyder til et kommende ”FH”. § 11 blev ”så længe SF og/eller S.
Havneforening eksisterer og er medlemmer af SI:s repræsentantskab udpeges 4 medlemmer
med suppleanter.
Håber på at 60% af husets udgifter dækkes af kommunale tilskud, 40% af brugerne (mest fra
Havnefesten).
1979 28/8 Møde i ”Plummahuzet”, samme som sidst deltog. Vedtægter: §4 udover daglig
ledelse af bestyrelsen udpeger Nexø kommune 1, SF 2 og S. Havneforening 2 + 4 fra
repræsentantskabet (der har SF og Havneforeningen for nærværende ingen stemmeret).
Diskussion om byggeprojektet, ikke for stort, for småt. Bestyrelsen gik ind for at bruge den
grund nuværende FH ligger på. Repræsentantskabet: G. Frandsen/L. Madsen fra Poulsker
Soc.dem.forening, B. Kofod KFUK-spejderne i Poulsker; E. Bech KFUM i Poulsker; K Munch og
V. Nielsen Poulsker Husmandsfor.; I. Munch, O. Sommer Poulsker Husmandsforenings Sy- og
Hush.kreds; N. A. Kofod, B. Pedersen PIF; J. Trihøj, B. Vibe Poulsker Menighedsråd; T.
Christensen, O. Hansen Poulsker/Bodilsker Radioklub; T. Bolhøj, S. Vilander SF.
Repræsentanter for Havneforeningen udpeges senere.
Valg til bestyrelse: G. Frandsen, V. Nielsen, B. Pedersen, B. Vibe; suppleanter E. Bech, T.
Christensen, O Sommer. Udpeget af Nexø kommune: H. Poulsen; SF: Bolhøj og Vilander, fra
Havneforeningen kommer to.

1979 15/12 Arrangement i anledning af at kommunen leverede juletræ, elektriske lys, snefald
og rykkede ind i FH Julesange fra 4 piger i Pedersker, julenisser fortalte historier og uddelte
gaver til børnene. Havneforeningens damer lavede æbleskiver og gløgg.
1980 13/4 Bestyrelsesmøde i ”Plummahuzed” foran GF 22/4. Med formand Bjerregaard, 3 fra
bestyrelsen og 3 suppl., planlægning af GF. Fjord afslog kontraktsforslag på leje af FH, udbyde
det til M. Dam i ”Glashytten”. Bolhøj kom med anmodning fra den SI ”FH” om at få papirer på
overdragelse af SF:s aktiver, grund, hus og kapital (15.000 kr. af kapitalen). Vilander havde
udtrådt af S/I:s bestyrelse efter uberettiget kritik af bestyrelsesarbejdet og dårligt samarbejde
med nogle af de dertil knyttede foreninger. Håbløst at komme overens med kommunen om
fornuftig løsning. Borde have økonomisk oversigt over driften + 10 års lejeaftal med
kommunen. Enedes om at udarbejde en pjece til tilflyttere om de tre lokale foreninger:
Havneforeningen, SF og SI”FH”.
22/4 1980 Formand Bjerregaards beretning: Haft 5 bestyrelsesmøder, 2 med de andre
foreninger, 1 orienterende med repr. fra Nexø kn, 1 eo GF, beslut at bestyrelsen skulle have
fuldmagt at overdrage SF:s aktiver til S/I ”FH”. 2 (Vilander og Bolhøj) har deltaget i S/I”FH”:s
bestyrelses- og byggemøder hver måned + megen tid på tegninger og økonomisk overslag.
Takker Vilander og beklager. Beklager også den uenighed i ”FH” som kommet offentligt til
orde, er ikke fremmende på fællesskabet og sammenholdet. Opfordrer alle Snogebækere at
stå sammen om et nyt hus og ikke hver især pleje små særinteressen. I fremtiden arbejde med
havnefest og støtte S/I”FH” og bygget. Carsten Kofoed valgt i stedet for Vilander. Suppleant
Eugen Olsen ville ikke genvælges, blev Elmer Hansen, 3:e suppl. Rigmor Poulsen modtog
genvalg og også som revisorer Liis Olsen og Anders K Svendsen.
Orientering om det udvalgte forslag til nyt hus. Skal opføres af røde mursten, eternittag,
sprossede vinduer. Kostnad: Hvis kommunen accepterer ungdoms- og fritidsklub samt
bibliotek bliver kommunens andel 52% og Snogebæks 48%. Årlig ydelse formodentlig 77.000
kr.
Spørgsmål: Kan SF få overdraget Redningsbådehuset? Er interesseret men måske kommer
båden tilbage. Bygge på det hus? Bliver for trangt. Kiosken var med som ejerlejlighed i første
forslag, men med det mindre projekt tager det for meget plads.
1981 4/4: 15/1 overdroges foreningens aktiver: en skrivelse udarbejdet af advokat H B
Pedersen. Forudsætning, at bygget kommer i gang inden 1/1 1982.
Snogebæk den 15-1-81. Til S/I ”Folkets Hus”, Snogebæk
Undertegnede lovligt valgte bestyrelse for ”Snogebæk Fællesanliggender” skal på foreningens
vegne, som enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6-6-1979,
overdrage mat.nr- 84g med påliggende forsamlingshus til S/I ”Folkets Hus”. Betingelsen for
overdragelsen er, at S/I ”Folkets hus” opfører en ny forsamlingsbygning på matrikelen indenfor
en kortere tidsperiode.
I tilfælde af at dette ikke sker, tilbageskødes matriklen til ”Snogebæk Fællesanliggender” på
begæring af den til den tid siddende bestyrelse efter vedtagelse på en beslutningsdygtig
generalforsamling.
På foreningens vegne
Bestyrelsen
Underskrift: Carsten Kofoed, Palle Bjerregård, Henny Jensen, T Bolhøj, B Rye Rasmussen

1981 9/4 GF i Poulsker skole. Formanden fortalte at der været få møder samt om foreningens
repræsentanters arbejde i S/I”FH” med mange møder. Oplæste overdragelsesbrevet som adv.
H B Pedersen udarbejdet, som stiller foreningens aktiver til rådighed for S/I”FH”. Manede igen
til sammenholdning og advarede imod at pleje særinteresse. Den seneste udvikling var
Havneforeningens udtrædelse af arbejdet i S/I”FH”-bestyrelse af repræsentantskabet. Håbede
man kunne finde sammen og få tingene på gled igen. Mange spørgsmål til beretningen men de
fleste spørgsmål borde rettes til bestyrelsen i S/I.
Regnskaberne 9/4-31/12; indtægt af leje 6800, udgifter 1405. Kassebeholdning 26.368 kr.
Spørgsmål om husets størrelse, placering, indhold.
Større delen af bestyrelsen ønskede ikke genvalg. Hverken formand Bjærregård, sekr.
Rasmussen, 2:e suppl. Erik Christensen. Nyvalg: Hasse Hjorth formand, Yvonne Alexandersen
sekr., Erik Christensen 2:e suppl., ingen modkandidater, 32 stemte. Repr. til S/I blev Hjorth og
A Kofoed Svendsen / B. Rye Rasmussen protokolfører
1981 19/6 Bestyrelsesmøde hos Hasse Hjorth, Kofoeds vej 3. Bolhøj, Carsten Kofoed, Henny
Jensen og Yvonne Alexandersen. Bestyrelsen i S/I”FH” er blevet enige om at likvidere dette og
SF accepterede dette efter meget diskussion. Bestyrelsen enig om at prøve samarbejde med
Havneforeningen om at de to foreninger kunne bygge et hus. Diskussion om at ændre
foreningens navn til ”Snogebæk og omegns fællesanliggende”, da flere i Poulsker ville med.
Bolhøj var på grund af tidsnød nødt at forlade bestyrelsen og regnskabet, overdroges til
Yvonne. 1:e suppl. Elmer Hansen vil derefter blive indkaldt til bestyrelsen /Hasse Hjorth,
Carsten Kofoed
1981 22/6 På et repræsentantskabsmøde i Poulsker skole enstemmigt vedtaget at likvidere
S/I”FH”. Grunden var den store regning fra arkitekt Mogens Hansen, Rønne på ca. 90.000 kr.
S/I”FH”-kassebeholdning er 213.70 kr. og ingen mulighed at betale.
Straks efter mødet gik bestyrelsen for S. Havneforening og SF sammen og det blev besluttet at
de to sammen skulle bygge et hus. Et byggeudvalg blev nedsat: Erik Jørgensen og Nils Kofoed
fra Havneforeningen, Hasse Hjorth og Carsten Kofoed, Kofoed Svendsen fra SF. Formand blev
Knud Munch Poulsker/Y Alexandersen, H Hjorth
1981 11/8 SF ekstra ordinære GF i Poulsker skole. P.1/ Godkendelse af tegningerne til et FH.
Ifølge vedtægterne er GF beslutsdygtig ved mindst 1/3 af medlemmerne 2 manglede, blev
ringet bud.
Formanden redegjorde for byggeri og økonomi. Gert Frandsen ønskede svar på hvor stort
huset blev og kvm-pris. Nu for lille, ikke tænkt på ungdommen, ingen faste lokaler til dem.
Normalt at planlæggende, besluttende og udøvende er en og samme person? Svar: Nej.
Bjørn Pedersen ankede også over den totale mangel på faciliteter til børn og unge. Man havde
gået meget udemokratisk frem med nedlæggelsen af S/I”FH” og derefter selvbestaltet indvalgt
et byggeudvalg. Også om hvor er de lokale håndværkere, hvorfor ikke Mattebjerg. Svar: de
lokale var de samme som givet tilbud til det annullerede bygge og at folkene fra Mattebjerg
kunne få arbejde her.
Gert Frandsen vil prøve at stoppe byggeriet politisk, evt. i samarbejde med forstående
venstrefolk. Man kan ikke have børn og unge i selskabslokaler. Hasse Hjorth mente at de
udmærket kunne bruge disse lokaler og at de ikke tog skade af at rydde op efter sig og pakke
sammen. Gert Frandsen: ikke andet end en sølvbryllupssal, et beskæftigelsesprojekt. Erik
Jørgensen svarede at umiddelbart inden Havnefesten var en tegning af det nye hus blevet

offentliggjort i dagbladene og sat op i Brugsforeningen så alle havde haft lejlighed til at se det
og når 300 meldte sig frivilligt og 9000 kom på festen og på den måde støttede arbejdet om at
få et nyt hus, var det tegn på tilfredshed ved projektet. Også forkert at blande ind politik i
sagen som skulle være til gavn for alle lokale beboer.
Birthe Vesth kunne ikke forstå at GF snakkede om at svigte ungdommen. Der var intet behov
for ungdomsklub nu. Opstod det kunne lokale laves i loftsetagen og blive 61 kvm.
Bjørn var interesseret i et FH men han havde lov at komme med personlige ønsker. Hjorth
ville gerne have større hus, men savnede midler.
Gert Frandsen: Hensigten fra start at få bygget så meget som muligt i kommunal regi og
dermed få yderligere tilskud fra kommunen. Erik Jørgensen mente at diskussionen ikke førte
til noget og at man hellere skulle få afstemningen i gang.
Man skulle tage stilling til forslaget og budgetterne. 20 stemte ja, 4 nej og 1 blank/B Rye
Rasmussen dirigent, protokolfører Kurt P Jensen
1981 28/8 På et kommunebestyrelsesmøde d.d. tilladelse til opførelse. Samme aften første
spadestik af Birthe Skot Hansen og Henning Poulsen, begge kommunebestyrelsesmedlemmer,
som støttet projektet. Tilstede var bestyrelsen for SF og Havneforeningen med ægtefæller plus
de to håndværksmestre som deltager i byggeriet. Bagefter kaffe med æbleskiver i
Fiskesalgsforeningens kantine.
1982 19/5 GF i Folkets Hus. Fra bestyrelsen Hjorth, Karsten Kofoed, Elmer Hansen og Yvonne
Alexandersen, Henny Jensen fraværende. Formanden omtalte mødesvirksomheden, ikke stor,
men utallige møder i Folkets hus ledelse men nu når dette byggeri er afskillet kan man
koncentrere sig på SF. Regnskaberne 1981; indt. 1676, udg. 25.485, hvoraf 25.000 er overført
til Folkets Hus. Kassebeh. 2560 kr.
Valg: Karsten Kofoed, Elmer Hansen, Rigmor Poulsen genvalgtes, 1:e suppl. =Olaf Jensen,
revisor Poul Olsen.
Eventuelt: Havnevej i elendig forfatning, spørge kommunen. Ønskede udvide gadebelysning
på Hovedgaden, men ikke lysstofrør som absolut ikke bedrer miljøet.
Bestyrelse er nu formand Hasse Hjorth, næst formand Karsten Kofoed, kasserer Elmer
Hansen, sekr. Yvonne Alexandersen, bestyrelsesmedlem Henny Jensen, 1:e suppl. Olaf Jensen,
2:e Erik Christensen, 3:e Rigmor Poulsen, revisor Liis Olsen og Poul Olsen.
1982 15/7 Bestyrelsesmøde hos Hasse Hjorth, Kofoeds vej 4 (obs se tidligere= nr. 3).
Dagsorden: Indekslån eller kontantlån til Folkets Hus. Beslut: indekslån hos Sparekassen
Bornholm, Nexø/Y Alexandersen, H Hjorth.
SLUT
1d. Skrivelser vedr. istandsættelse af vejnettet 1911 –1931
1911 15/2 Fra Poulsker Sogneråd J Rohmann (?) til D Hc Jørg M Dam m h, Snogebæk.
Sognerådet vedtog 9/2 at henlede andragernes opmærksomhed vedr. istandsættelse af vej i
Snogebæk at brugbart materiale findes hos husmand Niels Pedersen i Snogebæk og at
kommunen er villig at betale indtil 50 læs af samme, anvendt på den vej.

1911 14/9 P Jensen, JJ Kjøller, skrædder C S Jensen beder gadeudvalget at fjerne et piletræ
som står på sydsiden udfor Haagen Andersens (?) lykke og gør stor skade på deres haver og
frugttræer.
1913 10/1 Poulsker Sogneråd / J Rohmann til Hr Chr. Thuesen, Snogebæk og øvrige
underskrivere: Svar på deres andragende den 21/12 1912 om at Ellegaden skulle optages i
Vejregulativet meddeler Sognerådet at man er villig til forhandling om sagen på grundlag at
beboerne giver tilskud i lighed med hvad som tidligere er fundet sted ved lignende vejers
optagelse, halvdelen af grundforbedringen. Med grundforbedring forstås i første omgang
nødvendig indgrøftning, planering af beklædning med sten.
1913 14/2 Poulsker Sogneråd J Rohmann til Vejudvalget, Snogebæk om at Sognerådet den 13.
dennes vedtaget at optage Ellegade på Kommissionens vejregulativ på grund af aftal mellem
sognerådet og vejudvalget.
Svar fra Snogebæk Vejudvalg den 18/2 1915 og J M Dam til Sognerådsformand J Ræhmann,
Axelhus, Poulsker med tak og at sognerådet bør afsætte grøfterne til vejen inden udvalget
påbegynder arbejdet med gravning og planering og at man gerne vil begynde snarest muligt.
1913 26/4 Peter Paulsen, Kristian Andersen, Carl Pedersen til Gadeudvalget i Snogebæk: då
den sk Fiskerstien over fiskehandler Kristian Jensens jord blev pløjet i vinter og stadig
henligger uden at være istandsat, anmodes udvalget om at se til stiens istandsættelse, då den
er meget dårlig at gå på i den løse sand og de daglig har deres gang der til havnen.
1913 12/12 Poulsker Sogneråd/ AB. Kofoed til Hr J M Dam, Snogebæk: Meddelende at
Sognerådet ved
møde med amtet fik tilladelse til at bevilge dem 15 kubikmeter 2tums skærver.
1914 14/11 Poulsker Sogneråd/Ab Kofoed har med amtets tilladelse bevilget 75 kr. til
istandsættelse af den i andragendet benævnte vej i Snogebæk.
1915 23/2 P Paulsen, K Andersen, Karl B Pedersen og Peter Pedersen beder det ærede
Gadeudvalg betale en del læs flis til Fiskerstien, da de så selv vil betale kørslen.
1916 11/1 Undertegnede beboere ansøger til udvalget om forbedring af vejen der løber fra
Hovedgaden i Snogebæk øst om M Mogensens ejendom og nord efter, planeret og
grundforbedret med enten skærver eller den såkaldte flis. Grundet stor kørsel med
kommunens stenmateriel er vejen i sådan forfatning at det ved aftenstid næsten er forbundet
med livsfare at passere der. Beboerne kan påtage sig noget af arbejdet.
Underskrift: M Mogensen, K Pedersen, H J Pedersen, N Plum, A Hansen, L Plum, Otto Pedersen,
J P Hansen, Jens Pedersen, J P Markusen, Jakob Holm, Janus P Pedersen, Herman Pedersen (
Originale indsendt til Sognerådet)
1916 18/3 Poulsker Sogneråd/Ab Kofoed: Gadeudvalget har andraget om hjælp til
istandsættelse af vejen fra Hovedgaden øst om M Mogensens ejendom i nord. Sognerådet yder
de nødvendige materialer af opharpet sten samt flis og nogle stykker rør tillige med kørsel

under forudsætning at gadeudvalget besørger al planering, grøftning og læsning af
materialerne.
1916 27/12 Andragende: Beboerne i S. fiskerleje til Sognerådet: ønsker vejen udbedret fra
smed Andersens sydefter til hjørnet af 20. Selvejergårds grund og i øst derfra til A P Pedersens
lykke og derfra i nord til købmand N Bechs, eventuelt også optaget i vejregulativet, eftersom
den benyttes meget og mælkekusken kører der hver dag. Gadeudvalget har ikke midler dertil
og beboerne har tidligere ofret meget på vejen med gratis arbejde og kørsel.
Underskrift af Johannes Poulsen, K J Andersen, Sirius Bech, Anders Nielsen, J L A Nielsen,
Karoline Dam, Georg Kruse, Andreas Lassen, Niels Pedersen, Alfred J Hansen, P Poulsen, P
Schou, A P Pedersen, O S Hansen, Jens Pedersen, Konrad Jakobsen, P Bøjesen, M Mogensen,
Peter Hansen, R Hansen.
28/12 J M Dam meddeler at andragendet er indsendt til gadeudvalget for at sendes videre til
Sognerådet.
(Afskriftens rigtighed attesteres af J M Dam, opsynsmand ved Redningsvæsenet)
1921 21/1 Poulsker Sogneråd, Nexø /Ab Kofoed meddeler Snogebæk gadeudvalg at det
bevilget 75 kr. til istandsættelse af hegn ved Stangebeck.
1928 13/3 (?) Gadeudvalgets formand Georg Kruse til Poulsker Sogneråd: Beboerne vil gøre
Sognerådet opmærksom på at i den fremlagte fortegnelse over kommunens biveje savnes i
Snogebæk følgende offentlige veje:
Vejen mellem Hovedgaden og Ellegaden forbi Anna Pedersens og fisker John Mortensens
ejendom,
Vejen som fører fra Ellegade i nord til fisker Jens Pedersens ejendom, i vest til Janus
Andersens ejendom og i syd til Ellegaden og videre til Hovedgaden forbi snedker Axel Brandts
ejendom,
og vejen fra Hovedgaden i syd forbi Falcks villaer.
Foruden den daglige offentlige færdsel bliver disse veje meget benyttet ved transport af
skærver til kommunens veje og ved transport af tang mm af mange af sognets beboer,
Henstiller til Sognerådet at disse vejer bliver opført i biveje fortegnelsen for at få samme ret til
vedligeholdelse som andre biveje. Skulle Sognerådet ikke imødekomme vor henstilling vil
undertegnede beboer nødsaget at rette henvendelsen til Amtsrådet.
Underskrift af gadeudvalget: Georg Kruse, Johs Poulsen, Kr Johs Thuesen, Andreas Lassen,
Peter Bøjesen
Tiltrådt af beboere interesserede i ovennævnte veje: L Kaas, Laura Kruse, L P Plum, J N Plum,
Anna Lund Pedersen, A A Kofoed, Trine Munch, P Schou, Konrad Jacobsen, J M Schou, Axel
Brandt, Philip Philipsen, N Bech, Andreas Dam, Jens Pedersen, Kristian Pedersen, Hans
Christiansen, Ludvig Nielsen, Sejer(?) H Bech, Axel Hansen, Kristian Larsen, Th. Kruse, Janus
Andersen, Jens Pedersen, Laurits Larsen, Janus Pedersen, Petra (?) Hansen, F Buchardt, M
Pedersen, J P Mortensen, Anthoni Pedersen, Jul Pedersen, A J Hansen, Chr. Jensen, H Pedersen,
Kristian Pedersen, Karl P Pedersen H L Ibsen, Kristian Kruse, Otto Pedersen, Jens J Pedersen
Med skrivelse 22/11 1928 fra Georg Kruse til Amtsrådet. Har ikke hørt noget fra Sognerådet
om skrivelsen den 13/3. Fiskerlejets repræsentanter i Sognerådet har den opfattelse at vejene
på grund af kørsel og alder hører hjemme under kommunens fortegnelse over biveje, men har
ikke hørt fra rådet. Vejene er nu i sørgelig forfatning, i sær den fra Hundsemyres grund til
Ellegaden ad hvilken vej kommunens skærvekørsel går og som er årsag til at vejen er
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fuldstændigt nedkørt og næsten ufremkommelig. Tilstødende lodsejere er blevet opfordret at
klage til Amtsrådet.
1931 8/4 Fra Poulsker Sogneråd/ Ab Kofoed til udvalget for Snogebæk Fællesanliggender
med henvisning til udvalgets andragende den 10/3 oplyses at bivejsfortegnelsen revideres
hvert femte år, sidst 1928 og vil ikke revideres for i år 1933. Ved Sognerådets møde i går
vedtoges det med 5 stemmer mod 2 at lade den omhandlede sag ligge til næste revision.
Hvor mange andragender har ikke i nærværelse af Snogebæks repræsentanter blevet
behandlet i Sognerådet?
Den for nylig foretagne istandsættelse af den omhandlede vej, det af kommunen til
slæbestedet ved havnen skænkede tømmer til en værdi af 1000 kr., samt til dækning af
udgifterne ved kørsel af samme fra Højlyngen til Snogebæk ydede bidrag af 200 kr., af det
ærede udvalg skal betegnes som fortsat ignorering af Snogebæks beboers ønsker er det vel
ikke udelukket at dette vil få sin betydning ved eventuelle fremtidige ønsker fra den kant.
Bemærker også at det sidste andragende, dateret den 10. marts modtoges af Sognerådet den
30 marts og således ikke kom til forhandling i mødet den 28. marts.
1e. Dokumenter vedr. forsamlingshus. Københavns kommunelærerforenings feriekoloni,
pavillon 1925 – 1939
1925 15/6 Brandforsikring nr. 276 for landbygninger, matr.nr. 84 a (141 overskrevet),
pavillon til liggehal, læge- og sygeplejerum, paptag 10.000 kr. Med påskrift den 15/2 1929: I
henhold til skrivelse af den 18/12 1928 fra Københavns Magistrat er Snogebæks udvalg for
Fællesanliggende noteret som ejere. Den 13. februar 1953 påtegnet af V A Holst,
Brandirektoratet i Rønne i henhold til prisstigning et prisstigningstillæg med 100%, herefter
20.000 kr.
1928 18/9 Københavns Magistrats III. Afdeling overdrager til beboerne i S. fiskerleje,
repræsenteret ved udvalget for SF, den Københavns kommune tilhørende Døckerpavillon med
tilhørende 2 Retiradebygninger, der henstår på den af skibsfører N P Kruse lejede strandlod
ved S., matr.nr. 141 af Poulsker sogn. Pavillonen, erhvervet af kommunen 1925 for 7.970 kr.
overdrages vederlagsfrit i anerkendelse af den velvilje, som igennem et halvt hundrede år er
blevet fattige københavnske børn til del under deres sommerophold på S. strand.
Modtageren står inde for alle udgifter, forsvarligt underhold, brandforsikring, tjære taget
mindst 1 gang om året mm.
Københavns skolevæsen skal hvert år frit disponere pavillonen til ferieophold 1 uge ved
pinsen, 1. juli til 15. august og 1 uge omkring 15. oktober. 3 rum reserveres til opbevaring af
madrasser mm.
Pakning af fisk eller lign, hvorved pavillonen bliver ildelugtende og uegnet til opholdssted må
ikke ske.
1.dec. har Udvalget skrevet under: Georg Kruse, K Joh. Thuesen, Andr. Lassen, P Bøjesen, Johs.
Poulsen
Udateret indberetning til Dommerkontoret om overdragelse af fast ejendom: Matr. nr. 203,
Snogebæk Fiskerleje, hartkorn ½ album, 660 kvm. Landbrug. Køber: Fiskerlejet, sælger:
Laurits Mathias Larsen, Snogebæk. Købesum: 75 kr.

1928 13/12 Bidragsliste til inventar i forsamlingshuset, penge plus antal dage gratis arbejde
1931 10/8 Inventarliste tilhørende feriekolonien: 38 madrasser, 3 senge, etc. med
køkkenudstyr, hylder, 46 skeer, 12 teskeer, 45 gafler 2 eks….)
1934 12/4 Meddelelse til frk Signe Prytz, cand.mag., Ahlmans allé 26 fra Georg Kruse. Under
deres pinse og sommerferie kan de ved henvendelse til Em. Eklund få benytte deres
madrasser – tæpper og hovedpuder mangler -Kruse har henvendt sig til fru Frederiksen, der
har været økonomernes hjælp om sommeren og spurgt hende om assistance, eventuelt på
egen hånd påtage sig indkøb, madlavning mm, men hun vil ikke have noget med det at gøre.
Derimod vil frk Iversen(?) ads slagter Lau påtage sig
fornøden og beder jeg dem at sætte dem i forbindelse med hende så de kan aftale det
fornøden og derefter få et overblik over bekostningen.
U.d. Blyantkoncept fra Georg Kruse, som ved samtal med lærer Jørgen Pedersen erfaret at
Københavns kommunes lærerforening ønsker opretholde feriekolonien i Snogebæk. Da
forholdene er meget primitive og ikke kan opfylde hygiejniske krav, der stilles i vore dage og
pavillonen desuden er gammel og kræver store udgifter til vedligeholdelse, har en del beboere
drøftet at opføre en ny bygning i samarbejde med feriekolonien. Kan for tiden få 90% statslån.
Beskriver hvordan man tænkt sig bygningen og spørger om interesse findes og hvor meget
man kan tænke sig betale i leje.
1935 9/3 Bogøvej 2 Københavns kommunelærerforenings feriekolonier J Em Eklund, L
Hansen til Georg Kruse, undskylder at de på grund af sygdom først nu svaret på Kruses brev af
den 20 februar og håber på at komme over i slutningen af marts eller begyndelsen af april og
få en konference med dem om sagen. Herved også brev fra Em. Eklund 11/4 1935 at et udvalg
fra deres bestyrelse og undertegnede kommer til Bornholm fredag den 12. for at se på evt.
bosted i Svaneke. Vil gerne aflægge et besøg lørdag for at tale om evt. leje af nyt
forsamlingshus.
Og brev 27/5 1935 (i stykker og derfor uden underskrift) til Kruse om at jan (Eklund) i
tilslutning til deres samtale ved besøg vil meddele at han talt med skoledirektøren og at de
ikke tror at der er noget hinder for ophævelse af oprindelig aftale. Vil bevare bostedet og
gerne forhandle om leje for sommerferien i evt. nyt forsamlingshus. Muligvis kan en del af det
gamle hus bevares til opbevaring af deres materiel. Regner dok ikke med at det sker noget
inden den kommende sæson den 29. juni og beder Kruse lade rense brønden.
1935 22/11 Til gårdejer G Kruse, uden underskrift. Sender udkast og kort beskrivelse til et
forsamlingshus. Ønsker man gå videre med projektet, kan en mere detaljeret beskrivelse
udarbejdes. Bygningerne vil kunne anvendes til vort brug i ferierne og et samarbejde kunne
etableres med vor institution. Forudsætningerne herfor er at lejet højst bliver 400 kr. årlig, at
kolonien skal være beliggende – helst syd for byen – mellem den nye amtsvej og stranden (evt.
på en af Julius Petersens lodder), adgang til badestrand må sikres.
22/11 1935 Fortegnelse Hovedbygning: Entre, 2 garderober (lærerværelser), Store Sal
(sovesal) til brug ved store møder, gymnastik mm; Lille Sal (spisesal) til mindre møder,
kaffedrikning .mm; køkken med komfur og fritst. gryde, spisekammer og kælder; 2 værelser

(økonoma og assistenter) som evt. kan være bolig for den, der passer forsamlingshuset og står
for serveringen,
Udhus: retirader og pissoir, redskabsrum (kuffertrum), brændselsrum.
For at kunne anvende bygningerne vil det være nødvendigt for os at anskaffe dobbeltkojer til
at skille ad – til sovesalen. Over en del af bygningen (f.eks. over køkkenenden) lægges loft,
hvor koloniens materiel kan opbevares.
1935 1/11 K.K.s feriekolonier E. Eklund, Bogøvej 2, Kbhvn F, sender 4 skitser til nyt
forsamlingshus, skala 1:100.
1935 22/11 Em. Eklund til Kruse at han sender udkast og kort beskrivelse til et
forsamlingshus. Ønsker man gå videre med dette projekt, vil han gerne komme med flere
detaljer.
1935 Trykt skrift udgivet af Indenrigsministeriet 1945 ”Forsamlingshuset” med forslag til
forsamlingshus
1939 25/2 Til gårdejer Kruuse fra Københavns Kommunelærerforenings feriekolonier/Em.
Eklund at bestyrelsen besluttet at den ikke længere ønsker at benytte ”Folkets hus” til
feriekolonier og dette har man meddelt skoledirektøren. Såfremt de bliver løst fra deres aftale
med Københavns skolevæsen om brug af barakken, vil de under forsommeren drage omsorg
for at deres materiel bliver pakket og sendt til deres depot eller andet kolonisted.
1f. Kolonnebogen. Regnskab over gadebelysning 1946-1964
1 hæft
1g. Fotokopi af Trap (tryk): Povlsker sogn, Bebyggelsesnavne

