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1. Valg af dirigent og protokolfører. 

Bestyrelsen foreslog Aksel Pilgaard som dirigent, og da der ikke var andre kandidater, blev han valgt 

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

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var annonceret 1/9 og 8/9 

2021 som vedtægterne foreskriver, og dermed var beslutningsdygtig. (Ugeavisen Bornholm). 

Dirigenten anførte, at GF efter planen skulle holdes i april, men på grund af corona situationen var 

GF skubbet til i dag. Da ingen af de fremmødte havde indsigelser konkluderede dirigenten, at GF 

var lovlig og i gang. Første punkt på dagsordenen er formandens beretning. 

 

2. Formandens beretning. 

2020 har været et underligt år for Folkets Hus og resten af Danmark. 

Vi kom godt i gang med alle aktiviteter. Vi nåede at afholde 3 fællesspisninger, før vi midt i marts 

måned blev lukket ned af covid-19. Så alle planlagte aktivitet i huset blev aflyst, hvilket især var til 

stor ulempe for folk som havde lejet huset. Men dette var jo det samme i hele Danmark. 

Der skete ikke så meget mere efter dette, - der var dog vintersolhverv med bål, men uden 

fiskesuppe og gløgg.  

Dog har der været en smule aktivitet. Der har været afholdt 6 møder i bevaringsudvalget i løbet af 

2020. 

Den 7. december 2020 kom der et brev fra spillemyndighederne om, at de var blevet bekendt med, 

at vi afholdt banko, og at de ville vurdere om vores banko faldt ind under spillelovens 

bestemmelser. De ønskede referater fra generalforsamlinger 3 år tilbage, og om nogle fra 

bestyrelsen blev aflønnet. Efter mange skriverier frem og tilbage oplyste de, at vi faldt ind under 

spillelovens bestemmelser. Dette var vi ikke den eneste forening som fik brev om. Der er kommet 

en ny lov om hvidvask af penge og dette har medført al dette bøvl for mange små foreninger som 

os. 

For at undgå politianmeldelse blev det derfor nødvendigt at rette ind efter spillemyndighedernes 

krav, så nu er Banko en forening med vedtægter, bestyrelse og medlemsliste + kontingent. 

I december kom der fra Bornholms Regionskommune brev om, at man kunne søge om placering af 

nye offentlige toiletter. Dette bød vi ind på, men det blev ikke os der fik dette bevilget.  

Vi søgte Nordea fonden om penge til fornyelse af køle- og fryseskabe i vores køkken. Vi fik 20.000 

kroner og først i 2021 fik vi et nyt køleskab. 

Vi søgte også de tre bornholmske fonde, Brødrene A. Larsen, Sparekassen Bornholmsfond og 

Bornholms Brand om støtte fra en fælles støtteordning til foreninger i Covid-19 krise. Her fik vi 

25.000 kroner. Disse penge er gået til at anskaffe en ny fryser, samt til at lave et mindre 



vindfang og regnfang bag Folkets Hus, så nu er det muligt at komme ind og ud af køkkendøren i al 

slagt vejr, og vores leverandører kan afsætte deres varer, uden at de risikerer at varerne bliver 

våde. 

Men nu er vi her i 2021 sluppet af med de sidste restriktioner og dette har indebåret, at vi er 

kommet i gang med alle vores aktiviteter, - ikke mindst kræmmermarkedet, hvor vi har lavet en ny 

bordopstilling, hvilket har været til stor glæde for vores trofaste kræmmere.  

Den nye kaffebod, som først blev indrettet og taget i brug i 2021 fungerer perfekt. 

.. 

Til slut vil jeg takke alle de involverede og frivillige hjælper, som vi skylder en stor tak. 

 

Stor tak til formanden fra dirigenten, som spurgte om nogen havde spørgsmål til Jeannes 

beretning. 

 

Birgit Bender ville gerne høre hvordan banko har oplevet de nye retningslinjer fra 

spillemyndighederne. 

Grethe Christoffersen fortalte at de fulgte de nye reglerne, men mente i øvrigt, at mange 

bankoarrangementer stadig ikke levede op til de nye regler, hvor flere ikke havde medlemskort! 

Bent Hansen havde i øvrigt meget at berette om Snogebæk Banko. Nogle problemer skyldes vel 

også faren for ”hvidvask af penge”, hvilket dog næppe kan finde sted i de små foreninger.  

En længere diskussion mellem Bent Hansen og Birgit Bender om problemerne fulgte, - dog uden 

væsentlig interesse for GF. Et medlemskab af Snogebæk Banko koster i øvrigt 20 kroner om året. 

 

Efter denne lange diskussion takkede dirigenten formanden for beretningen. Videre til punkt 3. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Ivan Quist fremlagde regnskabet og gjorde straks opmærksom på en skrivelse nederst på side 8, - 

nok mest om følgevirkninger pga. Covid-19 restriktionerne, som har givet økonomiske problemer 

for mange foreninger. 

 

Dirigenten takkede Ivan Quist. Spurgte om spørgsmål til regnskabet. 

Bent Hansen havde et spørgsmål. På side 9 står ”Andre tilgodehavender i alt” kr. 8.763. Grillens 

vandforbrug betalt af Borgerforeningen, skal refunderes af Grillen. 

Marina Jønsson til Bent Hansen angående overskuddet fra banko, hvor hovedparten gives videre til 

Folkets Hus. Alt dette kan læses i vedtægterne for Snogebæk Banko. 

Dirigentens bemærkning: Der står intet i Snogebæk Borgerforenings vedtægter om banko, og ej 

heller om kræmmermarkedet. Der står i det hele taget intet om arrangementer i borgerforeningens 

vedtægter. Snogebæk Banko betaler ikke for leje og rengøring, men/og SB betaler moms for salget 

af drikkevarer. 

Herefter fulgte atter en længere diskussion mellem Bent Hansen, Grethe Christoffersen, Birgit 

Bender og Marina Jønsson, - stadig uden betydning for punkt 3. 

(Referentens bemærkning: Alt for megen tid blev brugt på foreningen Snogebæk Banko, hvor de 

fremmødte faktisk kun skulle tage stilling til, om årsregnskabet kunne godkendes!) 



 

Da der ikke var flere spørgsmål konkluderede dirigenten, at regnskabet var godkendt. Videre til 

punkt 4. 

 

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 6 

På valg er Jeanne Pind, Birgit Bender, Henning Bender, Ole Dahl og Peter Mogensen. Alle nævnte, 

- undtagen Birgit Bender, modtager genvalg. Blandt de tre suppleanter er det kun Anders 

Mortensen der modtager genvalg, medens Kirsten Larsen og Jens Oskar Pedersen forlader 

bestyrelsen. 

.. 

Bent Hansen havde et forslag om at Snogebæk Banko skulle have en repræsentant i bestyrelsen. 

Det har de dog allerede nemlig Peter Mogensen. 

.. 

Vi skal derfor finde et bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. 

Søren Kofoed Hansen accepterede en bestyrelsespost, og lidt senere accepterede Alexander 

Andersen at blive suppleant, og Anders Mortensen fortsætte som suppleant. En tredje suppleant 

(Jette Nohr Wridt) er på tale, men vi mangler et endeligt tilsagn. 

Jeanne omtalte problemerne med at finde yngre kræfter, der kan byde ind med lidt af hvert. Den 

siddende bestyrelse består af ældre personer, hvor flere gerne vil stoppe. Hvis det ikke lykkes at 

finde nye bestyrelsesmedlemmer ser fremtiden sort ud for borgerforeningen. Bestyrelsen er og 

har altid været en arbejdende bestyrelse, hvor man byder ind med det man kan! 

.. 

Bent Hansen mente, at en bestyrelse skulle være på valgt hvert år, for så ville det være lettere at 

finde interesserede. Dette forslag besvarede Henning Bender, der mente at en periode på 1 år 

var en dårlig og umulig løsning. Jeanne, Ole, Birgit og jeg (Henning), ønskede faktisk at forlade 

bestyrelsen, men syntes ikke, at vi kunne være bekendt at forlade bestyrelsen. Hvis vi går på en 

gang, så bryder det sammen. Kræmmermarkedet er enormt arbejdskrævende, kræver nærmest 

to arbejdsdage for to mennesker, og det bør alle være klar over. 

Fællesspisningen de syv gange i vinterhalvåret er selvfølgelig mindre arbejdskrævende. 

Vi har et aldersproblem og ungdommen har et arbejdsproblem. Vi er pisket til, - at hvis den her 

forening skal leve videre, så skal vi senest ved næste GF i april 2022 finde nogle flere suppleanter. 

Det er faktisk et spørgsmål om foreningen skal overleve! 

Birgit Bender var glad for, at Alexander Andersen, - far til 2 børn havde accepteret en plads i 

bestyrelsen. Kunne måske åbne op for andre yngre børnefamiliers interesse for at bruge FH, og 

stå for nye initiativer for børnefamilier.  

 

5. Valg af revisor: 

Bestyrelsen foreslår Rønne Revision v/Ivan Quist, - og blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag: 

Ingen forslag modtaget. 

 

7. Evt.  



Dirigenten gjorde opmærksomt på, at under eventuelt kan man diskutere alt, og der er ikke 

noget der kan vedtages, og hvis man bliver enige om, at noget skal vedtages, så skal behandles 

ved en senere GF. 

Ønskede Bent Hansen at spørgsmålet om, at alle bestyrelsesmedlemmer kun er valgt for 1 år til 

debat? Dette ønske Bent dog ikke! 

Grethe Christoffersen spurgte ind til julemarked i år. Kun hvis nogen har lyst til at arrangere det, 

for SB har aldrig stået for julemarkedet.  

Fællesspisningen, bøfhold 3 v/Brian starter 19. oktober. Bøfhold 1 v/Jette Folkjær skal bruge 

køkkenet samme dag, men Jette finder en anden dato, så fællesspisningen starter altså 19. 

oktober. 

.. 

Herefter takkede Jens Oskar Pedersen bestyrelsen for en fantastisk periode med visionære 

indslag og idéer. Også tak for den tillid medlemmer har udvist for mig. Held og lykke til alle. 

Jeanne takkede Jens Oskar for hans arbejde i bestyrelsen. 

Jeanne sagde: Birgit Bender træder ud af bestyrelsen, men fortsætter med at lave vores 

regnskab. Birgit har udført et fantastisk arbejde for SB, hvilket har sparet os for rigtig mange 

penge hvert eneste år. At vi kommer til at savne Birgit i bestyrelsen er indlysende. Som tak 

modtog Birgit en stor buket blomster. Stort bifald til Birgit. 

Der var blomster til Jens Oskar, og vin til Ivan Quist og Aksel Pilgaard. Bifald til alle. 

.. 

(Et sidste spørgsmål om, hvor kontante penge fra banko m.m. skulle afleveres blev besvaret lige 

efter dirigentens takketale).  

.. 

Aksel Pilgaard takkede for fremmødet, og tusind tak for deltagelsen i diskussionerne. 

.. 

Mødet sluttede kl. 20:05 

  

 

 

 ……………………………………   ………………………………. 

              Aksel Pilgaard          Ole Dahl 

                   Dirigent                                    Referent 

 

ooOoo 

 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 

 

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

Ulla Bach Pedersen/kasserer, Ole Dahl/sekretær, Jørgen Pedersen, Peter Mogensen, Søren 

Kofoed Hansen, og suppleanterne Anders Mortensen og Alexander Andersen. 

 



Nyt bestyrelsesmøde bliver 13. oktober 2021 kl. 19:00 i Folkets Hus. 

 

 

 

 

  

 


