
Referat nr. 154 – generalforsamling den 19. august 2020kl. 19:00-20:50 

Dagsorden iflg. vedtægter. 

Velkomst ved formand Lene Green Olsson 

1. Valg af dirigent og protokolfører. 

Bestyrelsen foreslog Ivan Quist som dirigent, og da der ikke var andre kandidater, blev han vagt 

med akklamation. Ole Dahl blev udpeget af bestyrelsen som protokolfører/referent. 

Dirigenten takkede for valget, tak for tilliden. Iflg. foreningens vedtægter skal GF holdes inden 

udgangen af april måned. Da regeringen imidlertid af hensyn til Covid-19 smitte i marts 2020 

forbød forsamlinger på mere end 10, fra 9. juni mere end 50 og fra 8. juli mere end 100 – stadig 

med lovbunden afstand m.m., besluttede bestyrelsen at udsætte den ordinære general til efter 

sommerferien. Dirigenten beder derfor om at få forsamlingens tilslutning til at den ordinære 

generalforsamling 2020 holdes her og nu – den 19. august 2020. 

GF skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, hvilket er sket i Rytterknægten den 29. juli 2020, og 

er hermed varslet korrekt. 

Da ingen i forsamlinger havde indsigelser mod afholdelsen af GF, gik Lene Green Olsson i gang 

med at aflægge formandsberetningen. 

 

2. Formandens beretning. 

Siden generalforsamlingen april 2019 har bestyrelsen bestået af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

(som har indgået aktivt og indgået i alle sammenhænge og møder). 

 

Årshjulet:  

I året 2019 afvikles flg. aktiviteter: 

Der var banko hver mandag aften hele året rundt i Folkets Hus. Og især julebanko er ekstra populært. Der 

spilles om de mange sponsorgaver. Tak til det trofaste bankohold, der gør en kæmpe indsats.  

 

Lyspunktet har hver mandag formiddag fra september – maj ældregymnastik i Folkets Hus ført an af Birthe 

Vesth/Sonja Gravlund. Der arbejdes igennem og der er tid til hygge. 

Og den første mandag i måneden spilles der pensionistbanko om eftermiddagen. 

I foråret afsluttes med en tur i det grønne. 

Hver onsdag eftermiddag holder Bridgeklubben v/Grethe og Arne Christoffersen til i Folkets Hus. Det er deres 

21. sæson. 

Torsdagsklubben: 8 gange foredrag – fortsat en succes. 

Indtægten kr. 30/person går til honorar, bage varer og udskrift af brochurer. 

Stor tak til Birgit og Henning Bender som er ophavsmænd til foredragsklubben. 

Tak for de gode og varierede foredrag/foredragsholder samt at det frivillige team, som sørger for 

borddækning, opvask samt hjemmebag hver gang. 

Vi kan oplyse at programmet for foredragsrækken kan ses på hjemmesiden og Snogebæk Borgerforenings 

Facebook samt opslag i Folkets Hus. 



Programmet har været meget informativt og spændende. 

Alex Speed Kjeldsen: En ny bornholmsk ordbog – Jacob Seerup: Fyrmesteren på Hammeren er bl.a. de 

foredrag, der var programsat. 

 

Fællesspisninger med bøfhold 1 v/ Jette Folkjær og bøfhold 3 v/Brian Andersen som tilberedte al den dejlige 

mad, har været afholdt i alt 8 gange. Den største tilslutning har været til Mortens and, julespisningen og til 

gule ærter. 

Dejligt at se den glæde og stolthed, der udstråler fra bøfholdene og deres underviser, når maden serveres.  

Bestyrelsen har valgt at bibeholde menu prisen og lagt vægten på formålet; at Snogebæks borger har 

mulighed for at mødes over en god middag. 

Bestyrelsen takker mange gange for den store opbakning, der er ved disse fællesspisninger, og at der ses 

(tilflyttere) til middagene, men også den frivillighed og gode humør, der vises fra de to bøfhold samt de 

frivillige, der hver gang sørger for oprydning og en fin opdækning med blomster på bordene og flot foldet 

servietter samt oprydningen. 

Artikel Bhs. Tidende 9/1-19  og den 15. februar artikel Bornholms Tidende med overskriften Fællesspisning er 

et hit. 

Besøg af TV2 Bornholm 14/1-19 

Bøfholdene 1 & 3 har også haft deres egne undervisningsaftner – og afslutningsfester (gallafest, hvor konerne 

indbydes). 

Snogebæk Kræmmermarked, som forløb sig over 18 lørdage fra 11. maj til 14. september. Første 

kræmmerlørdag var det tilmeldt 65 kræmmere med 91 borde. 

Vi slog rekorden med så mange borde så tidligt på sæsonen. 

Kræmmermarkedet, som er en af de største på øen og kommer kun i stand ved hjælp af de 17 pladsmænd, 

som på skiftehold, arbejder tidlig morgen og igen om eftermiddagen med at sætte bordene op/ned. Tak til 

mændene. 

Tak til de 14 damer, der igennem de 18 lørdage arbejder i Kaffeboden med godt humør og stor service. Og 

Marina, der bager den efterspurgte kringle og æbleskiver. Det blev ca. til 170 stk. kringlestænger og mange 

æbleskiver igennem sæsonen.  

Kræmmermarkedet bliver markedsført i Den Uges Bornholm, på de sociale medier (ca. 25 facebookgrupper) 

og ugebladet Søndag i et landsdækkende tillæg. Samt Snogebæk Borgerforenings egen Facebook, 

hjemmeside og diverse opslag i Snogebæk. 

Artikel Bornholms Tidende 10/5-19 og 15/5-19 

Sct. Hans festen blev i 2019 gennemført i forhold til 2018, hvor den måtte aflyses grundet brændingsforbud 

fra tørken. 

Lommedalen Skolekorps gik fra Brugsen ned til bålpladsen, hvor de fortsat spillede og båltalen blev afholdt af 

bestyrelsesmedlem Jens Oskar Pedersen. Tak for det. 

Midsommervisen blev sunget og Kaffeboden havde åbent. 

 

Søndag, den 7. juli 2019 havde vi Kaffeslabberas udenfor og inde i Folkets Hus. Igen var det Marina sammen 

med sit team af frivillige bagere og sælgere. Over 25 bagere fra rundt om i byen donerede over 45 forskellige 

slags kager. Og kagedamerne sørgede for at der igennem dagen, var et velforsynet kagebord. 

Arrangementet gav et flot overskud. Der blev solgt 179 billetter. (224 i 2018) 

Tak til Marina for organiseringen og de frivillige, der gav en hånd.  



Datastuen har med Aksel Pilgaard og hjælpere haft gang i undervisningen af IT for 60+ eller 

førtidspensionister flere gange om ugen om formiddag, i foråret og i efteråret.  

Tak til Aksel og hjælpere. 

Billardklubben ”Den skæve kø” har travlt på ”loftet” – 1. sal på Folkets Hus flere gange om ugen, både i 

dagtimerne og i aftentimerne.  

Vi er utroligt glade for at der blev opført et toilet på 1. sal og at de bruger deres egen indgang. 

Så, der er en separation fra stueetagen – når der er aktiviteter begge steder. 

Det fungerer optimalt. 

Projekt Robust Borger som kom i stand sammen med Beredskabsforbundet 

v/Kirsten Larsen og underviser Hanne Buchardt: Projektet gik ud på, at du som borger i Snogebæk kan 

forebygge, at ulykker opstår og forhindre at kritiske situationer udvikler sig. Uddannelsen Robust Borger varer 

3 timer og er gratis, blev igangsat med det første kursus i 2018. 

Over 30 deltagere har gennemført. Kurset blev lagt i bero i 2019. 

Men nu er vi flere, der kan bruge en hjertestarter. Og den hænger nu lige udenfor døren på Folkets Hus. 

Børneloppemarked i Folkets Hus blev afholdt igen langfredag den 19. april, hvor flere børn fik solgt ud af 

deres legesager, bøger og børneudstyr. 

Karina Hemmingsen bagte pølsehorn og børnene fik en sodavand. Tak til Karina for hjælpen. 

Snogebæk Borgerforening solgte kaffe og vand til gæsterne. 

 

Børnebanko så dagens lys efter opfordring fra nogle børn i Snogebæk i 2018. 

I 2019 blev der på 4 søndage afholdt bankospil for børn. Det var nogle koncentreret spiller og dygtige opråber, 

der har været hver gang. Tak til Karina Hemmingsen, som indkøbte gevinsterne. 

Bente Westh og Kirsten Larsen står nu for arr. for børnebanko og har gjort det siden årsskiftet. 

Artikel Bhs. Tidende 20/1-20 

  

Vi støttede projekt ”Ren by” (samling af affald i Snogebæk) arr. Vores Børnehave, Snogebæk Havn, Dagli 

Brugsen og Mette Curdt, med flere arrangementer med sponsorat af affaldssække og kaffe, te, sodavand. 

Artikel Bhs. Tidende  

 

Julemarkedet v/Gurli Antvorskov blev afholdt over 2 dage i november måned – den 23. november og 24. 

november med kræmmere som solgte ting og sager – i julens tegn... 

  

På årets korteste dag, den 21. december blev vintersolhverv fejet med fakkeltog fra DagliBrugsen ned til 

bålpladsen og der blev sunget ved bålet. Derefter serverede Havnens folk fiskesuppe. Tak til Havnen som delte 

deres overskud med Snogebæk Borgerforening.  

Det var et smukt arrangement som traditionelt bød på den varme fiskesuppe med hjemmebagt brød og hvid 

gløgg.  

Først på året 2019 skrev Sopha Nerst under på en forpagtningskontrakt på tidligere Snogebæk Havnegrill. 

SNOGEBÆK take away åbnede sit spisested 18/4-19. 

Artikel Bhs. Tidende 20/2-19 og 7/3-19 



Borgerforeningen og Snogebæk Havn indgik en aftale i februar, om at flytte hjertestarteren fra havnekontoret 

til en anden placering; på Folkets Hus. 

Tak til Havnen for dette gode samarbejde. 

artikel Bhs. Tidende 27/2-19 – indvielse 16/4-19 (foto af Jørn Pedersen og Kirsten Larsen) 

Bevaringsudvalget opstå med 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer af bestyrelsen; 

Henning Bender og Jens Oskar Pedersen. 

Alle disse nævnte faste aktiviteter kan ses på Snogebæk Borgerforenings hjemmeside, som varetages af vores 

web-master Henning Bender.  

 

Facebook gruppen Snogebæk Borgerforening har 996 (778) medlemmer fra nær og fjern, og der prøves på at 

holde disse 2 medier levende og interessante. Hjemmesiden er også rigtigt godt søgt. 

SB er medlem er paraplyorganisationen BBS Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, som er en meget aktiv 

forening med Jørgen Hammer som formand. 

 

Områdefornyelsen: Snogebæk Borgerforening var medlem i styregruppen med 2 deltagere; formand + 

pladslederen fra Snogebæk Kræmmermarkedet (samt havneformanden som jo har 2 kasketter på) Vi har 

deltaget i Område fornyelsen helt fra projektets start – med de mange månedlige møder og beslutninger 

igennem de 6 års varighed af projektet. 7.3 mio. heraf 4.6 mio fra stat og kommune og ca. 2.7 mio fra LAG-

Bornholm, diverse lokale og nationale fonde samt medfinansiering fra foreningerne selv. Områdefornyelsen 

afsluttede i udgangen af 2018, men der blev bevilliget forlængelse til juli 2019, for at afslutte alle projekter. 

Indvielse lørdag, den 28. september 2019 – Snogebæk Borgerforenings Kræmmer-Kaffebod blev indviet af 

borgmester Winni Grosbøll/kræmmerpladsformand Thomas Tækker. 

Artikel Bhs. Tidende 28/9-19 og 30/9-19 

 

De indsatsområder vi har arbejdet på i bestyrelsen, er at få Folkets Hus til at se tidssvarende ud, hvilket er 

lykkes. 

Det sidste nye er stole 19/11-19  og de gamle stole blev solgt. 

Der er blevet skiftet toiletter og vaskekummer overalt. 

 

Grillen fik en fugt- og vandskade som blev dækket delvist af Alm. Brand. 

Bygningen er nu kommet til at opstå som en sund bygning. 

 

Folkets Hus er blevet lejet ud i 2019 til fester og møder. Desuden brugt til egne møder, arrangementer; Banko, 

bridge, Lyspunkt, Den Skæve Kø, og Bøfhold 1 – 3. 

 

Snogebæk Borgerforening har flg. lejemål med Snogebæk Take Away, galleri Bo Bendixen og brugskunst 

Clemente  

Vi har en sponsorkontrakt med DagliBrugsen, som giver os sponsor-kroner sat i forhold, det der handles i 

Brugsen. Tak for støtten siger vi til Brugsens bestyrelse, for dette samarbejde. 

Det ligger helt i tråd med, at SB handler lokalt og bruger også håndværker lokalt, så vidt det er muligt. 



Alle tiltag og aktiviteter kunne og kan ikke lade sig gøre, uden de kræfter der er lagt i fra alle de frivillige i og 

omkring Snogebæk. 

Den 29. marts 2019 afholdt SB medhjælperfest for at hermed takke alle, der giver en hånd med. Uden dem, 

ville det ikke kunne lade sig gøre. 

Jeg vil takke bestyrelsen for deres arbejde og engagement. Tak fra mig. 

Snogebæk Borgerforening 

Formand Lene Green Olsson 

Dirigenten takkede formanden for en god beretning, og spurgte om der var nogle der havde 

spørgsmål til formandens beretning, - nogle indspark? 

Finn Larsen stillede sig undrende over Take Aways brug af de to parkeringspladser. Formanden 

kunne fortælle, at det var i bedste forståelse med FH, og at der blev betalt leje for de 2 

parkeringspladser, som ejes af FH.  

Niels Kofod spurgte om lejeindtægten. Svaret var kr. 7.500. 

Mette Curdt omtalte de manglende parkeringspladser især efter røgeriets parkeringspladser blev 

inddraget efter forretningens udvidelse af deres udeserveringsareal. Mette ville gerne vide, om SB 

vil indgå i en dialog med BRK om, hvad gør vi med vores parkeringsforhold i de små byer, som bliver 

mere og mere populære, og kunne ikke forstå, at Finn Larsen bekymrede sig om de omtalte 2 

parkeringspladser.  

Dog er der allerede sket lidt i forbindelse med områdefornyelsen, og desuden har røgeriet for et 

par år siden lovet, at de ville rydde op bag røgeriet, for at skabe parkeringspladser, men det har de 

tilsyneladende glemt. 

Bent Hansen omtalte de kaotiske parkeringsforhold i Snogebæk, men havde bemærket at flere og 

flere bilister kører ind på havnens parcel, - altså der vor vi holder kræmmermarked. Har havnen 

stillet arealet til rådighed? Havde man ikke haft dette område, så havde der ikke været muligt at 

skaffe plads til de mange biler, hvis havnen ikke havde stillet dette område til rådighed! 

 

Da ingen af de tilstedeværende havde indsigelser, konkluderede dirigenten, at formandens 

beretning var godkendt. 

Herefter kort pause, før fremlæggelsen af årsregnskabet. 

 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/Ivan Quist. 

Trods mange ekstraordinære udgifter i 2019, bl.a. til indkøb af nye stole, indkøb af nye maskiner 

osv. så er husets økonomi økonomien ganske fornuftig. 

 

Mette Curdt havde et spørgsmål om de offentlige toiletter i FH. Hvor står indtægterne? BRK 

betaler Kr. 37.500 om året, og derudover betaler de også for toiletpapir m.m. Toiletterne 

benyttes hver dag af mere en 150 personer. 

 

Regnskabet blev godkendt uden yderligere debat.  (Bifald) 

 



4. Indkomne forslag (juleudsmykning): 

Ingen indkomne forslag. Men et gammelt forslag fra Hans Erik Hansen om en fælles juleudsmykning 

i Snogebæk, blev herefter fremlagt af Henning Bender. En skabelon til et juletræ, der skulle 

monteres med lysdioder. 

Skal vi arbejde videre med en fælles juleudsmykning i byen, eller skal vi lade være? Hans Eriks 

mening er, at alle i Snogebæk skal have et sådant juletræ (naturligvis for egen regning!).  

Der var desværre ingen begejstring blandt de fremmødte. Mette Curdt var glad for de mange 

forskellige juleudsmykninger i Snogebæk, og nævne den flotte solhvervsfest, og det var alt rimeligt 

for hende. 

En fælles udsmykning bør i øvrigt være en sag for byens handelsstand. Tidligere fik 

borgerforeningerne et særligt tilskud til juleudsmykning, men det bortfaldet. 

Jens Oskar Pedersen var også tilfreds med juleudsmykningen, og fremhævede også 

solhvervsfesten, som kun findes i Snogebæk. 

 

Slut på en livlig diskussion om juleudsmykning, - videre til næste punkt. 

 

5.  Fastsættelse af kontingent: 

Forbigået i tavshed, der ikke er noget kontingent. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

På valgt er Lene Green Olsson, og Jørn Pedersen. Lene Green Olsson ønsker ikke genvalg, medens 

Jørn Pedersen modtog genvalg. 

Bestyrelsen har peget på Ulla Pedersen som bestyrelsesmedlem, og da der ikke var andre forslag, 

blev Ulla valgt med bifald. 

Mette Curdt ville gerne vide ”hvem er Ulla”? Ulla bor i Jordbærhaven, og er gift med suppleanten 
Jens Oskar Pedersen, og har boet i Snogebæk i 2½ år, og er lige gået på efterløn. Har tidligere været 
formand for Sorthat-Muleby borgerforening, og kender derfor en del til organisationsarbejde.  
Valg af suppleanter. Kirsten Larsen og Jens Oskar Pedersen er på genvalg, og begge modtager 

genvalg. 

Derudover er der kommet en henvendelse fra Anders Mortensen, som gerne vil være suppleant, og 

blev derfor efterfølgende valgt som tredje suppleant. 

.. .. 

Så ønske Mette Curdt besked om byens kræmmermarked. Lene Green Olsson, der har stået for 

organiseringen stopper, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer har kun haft en uge til at tænke i nye 

baner, men der kommer med garanti til at ske en ændring, for det er efterhånden vanskeligt at 

skaffe frivillige og stærke hjælper til det tunge arbejde med opstilling af borde. 

Kræmmermarkedet er en vigtig ting, men det kræver 17 hjælpere/pladsmænd, og det kræver 

mange damer i kaffeboden, og det er et kæmpearbejde at tilrettelægge opstillingen af 100 borde 

hver lørdag, og det er måske ikke muligt fremover, og det er en af grundene til, at vi benytter os af 

Anders Mortensens forslag, hvor kræmmerne selv kommer med deres borde. 

Mette Curdt meldte sig som frivillig til at arrangere, hvordan kræmmermarkedet skal køre 

fremover, og gerne være med i et ad hoc udvalg. Bent Hansen, der selv havde været med til at 

arrangere kræmmermarkedet på Skippertorvet, mente det var en god idé, at kræmmerne selv kom 

med deres borde. Bent havde i øvrigt sammen med Anders Mortensen forsøgt at starte et 



kræmmermarked op her i august måned på havnens areal. Interessen var stor, 20 havde allerede 

henvendt sig, men på grund af andre omstændigheder blev det desværre for sent.  

Stor tak til Mette, der gerne vil stå som leder af et ad hoc udvalg. 

Birgit var ikke tilhænger af at ændre på konceptet, da mange kræmmere ikke har et bord, men 

dette problem mente Mette sagtens kunne løses. Men husk at kontakte Thomas Tækker, der hidtil 

har været pladsleder, og ikke har meddelt, at han stopper! 

 

7. Valg af revisor: 

Ingen ændring. Stadig Rønne revision. 

8. Eventuelt: 

Jeanne Pind/næstformanden tog herefter ordet og sagde bl.a.: Lene har meddelt at hun stopper 

som formand for bestyrelsen, og vi skal sige farvel til Lene som formand. Der er sket mange ting og 

fornyelser i den tid, du har været formand. Du har været en arbejdshest, men som alle 

arbejdsheste bliver man slidt. Vi er mange der siger dig tak for alle de år, du har arbejdet på 

forskellige poster i bestyrelsen. Det bliver svært for dem der skal efterfølge dig, og jeg har været 

glad for at arbejde sammen med dig, og jeg ved, at det er jeg ikke ene om. Håber vi må kontakte 

dig, hvis vi får brug for din viden. Vi ønsker dig alt muligt held og lykke. (stort bifald). 

.. 

Lene takkede for de smukke ord, og måtte indrømme, at hun havde glemt at nævne det såkaldte 

bevaringsudvalg, som var blevet nedsat af Jens Oskars Pedersen, med følgende medlemmer: 

Henning Bender, Jens Oskar Pedersen, Aksel Pilgaard, Henny Jensen, Anne-Grethe Rasmussen, 

Melvin Pedersen og senere Ole Dahl. Udvalget arbejder dog mest med det historiske i et såkaldt 

”erindringsudvalg”. 

Efterfølgende fortalte Henning Bender om vigtigt det var at indsamle og registrere de mange 

billeder samt arkivalier helt tilbage til 1800-tallet. Interesserede opfordres til at deltage i vores 

møder, hvor næste møde bliver i næste måned. Mødereferater kan læses på vores hjemmeside, 

hvor der findes 5 mødereferater, som findes under et afsnit der hedder historie, og her kan man 

finde, hvad der er skrevet om Snogebæks historie. 

Den 14. december vil Henning holde et foredrag om Snogebæks historie. Men ellers talte Henning 

om mange interessante ting. 

Alt hvad Henning har skrevet om i Snogebæk er tilgængelig for alle. 

.. 

Birgit Bender talte om Rønne Revision, som er hendes kontrol og hjælp. Som tak forærede hun Ivan 

Quest ”en lille flaske”. 

.. 

Lige før afslutningen på GF havde Finn Larsen et spørgsmål om Bevaringsudvalget. Henning 

besvarede spørgsmålet. Mente ikke vi skulle begynde at diskutere emnet, men vi skal ikke have en 

bevaring som i Svaneke, hvor man går rundt og agerer politibetjent. Snogebæks charme er så 

mangfoldigt, og årsagen er, at byen skyllede bort under stormfloden i november 1872., og derfor 

findes der ikke mange gamle bevaringsværdige huse. 



Nok findes der en bevaringsplan for Snogebæk, men den bliver ikke fulgt af BRK, og den nye 

kommuneplan er ikke videre positiv med hensyn til Snogebæk, og i den nye Danmarksbeskrivelse 

Trap Danmark nævnes Snogebæk kun ved, at der er et fyr nede ved Due Odde. 

. 

Det blev så de sidste under GF. 

 

ooOoo 

 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 

 

Bestyrelsens medlemmer: Jeanne Pind/formand, Henning Bender/næstformand & webmaster, 

Birgit Bender/kasserer, Ole Dahl/sekretær, Jørn Pedersen, Peter Mogensen, Ulla Bach Pedersen, 

Kirsten Larsen/ suppleant, Jens Oskar Pedersen/suppleant, Anders Mortensen/suppleant. 

.. 

 

Efterfølgende drøftede bestyrelsen forskellige tiltag, og nyt bestyrelsesmøde blev aftalt 

til 2. september 2020 kl. 09:00. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 


