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Dagsorden iflg. vedtægter. 

Velkomst ved formand Lene Green Olsson  

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 som 

vedtægterne foreskriver, og dermed var beslutningsdygtig. (Rytterknægten 3. april 2019). 

                

 

2. Formandens beretning. 

 

Siden generalforsamlingen april 2018 har bestyrelsen bestået af 7 bestyrelsesmedlemmer 

og 2 suppleanter (som har indgået aktivt og indgået i alle sammenhænge og møder). 

 

Vi startede år 2018 med en sprængt postkasse i Folkets Hus og sluttede her i november 

måned med hærværk/tyveri af en af de flotte og ny opsatte udendørs lamper blev afklippet 

i kablet og fjernet. 

Men det er også næsten kun det negative, der er sket i løbet af år 2018. 

Bortset fra diverse vandskader i Folkets Hus og i grillen. 

Årshjulet:  

I året 2018 afvikles flg. aktiviteter: 

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

populært. Der spilles om de mange sponsorgaver. Julen 2018 var der gaver/gevinster fra 

ca. 150 sponsorer. 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. 

Klubben afholdt deres 20-års jubilæum 9. februar 2018.  

Bestyrelsen siger tillykke med jubilæet  

Bridgeklubben, som betaler leje til Folkets Hus har haft de samme antal spillere, som 

tidligere. 

Torsdagsklubben: 8 gange foredrag - Haft fremgang i deltagerantal. 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 er som altid meget varieret: Snogebæks historie, fiskeren Ole Basse, 

Udvandring fra Bornholm, arkæologi, Knud Andersen ”Som jeg så det” og det er dejligt, at 

så mange foredragsholdere takker ja og giver mulighed for mange informative og 

spændende torsdage eftermiddage i Folkets Hus. 

Der har været pressedækning både fra Bhs. Tidende da bl.a. Erik Gornitzkas fra Nexø 

Museum foredrag. 

 

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, til gule ærter samt til Fantastiske Fællesskaber. 

Til vort julearrangement fik vi besøg af TV2 Bornholm som tog en runde blandt gæsterne 

og hørte om, hvordan julen blev holdt i Snogebæk. 

Der blev lavet en udsendelse omkring ”jul i Snogebæk”, hvor formanden deltog og henviste 

til et ægtepar på Nørrevej som dekorere godt op til jul samt til et julearrangement 

”julekonfekt-workshop” som afholdes af Kjærstrup Chokolade, Peter deltog i udsendelsen. 

 

Fantastiske Fællesskaber: 28. september deltog bestyrelsen, som inviterede Aksel Pilgaard 

Datastuen, Mikkel Sobczyk Bøfhold 3 og Marina Holm Jønsson Kaffeboden/Kaffeslabberas 

med til en aften på TV2 Bornholm for udnævnelsen af den bornholmske vinder af 

Fantastiske Fællesskaber, som skulle sendes videre til landsfinalen. Det var en fornøjelig 

aften, hvor Snogebæk Borgerforening fik muligheden for at kunne fortælle, om dens 

aktiviteter og fællesskab. 

Tak til FF, at vi blev nomineret og blandt de 10 bornholmske finalister. 

SBs normering til FF blev omtalt i medierne Bornholms Tidende 13/7 og TV2 Bornholm 7/9 



samt i den lille portrætfilm udarbejdet af Made By Us blev sendt som spot flere gange op til 

finalen på TV2 Bornholm. 

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

og at der i efteråret også kommet børnefamilier (tilflyttere) til, 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. 

Bøfholdene 1 & 3 har også haft deres egne undervisningsaftner – gallafest – vinaften den 

14. september 

Snogebæk Kræmmermarked, som forløb sig over 18 lørdage fra 12. maj til 15. september. 

Vi var utroligt heldige med vejret. 

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

18 pladsmænd, der tidlig morgen og igen om eftermiddagen sætter bordene op/ned. 

Tak til de 16 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 til 170 

stk. kringlestænger og mange æbleskiver igennem sæsonen. 

Kræmmermarkedet 2018 som forløb sig over 18 gange - ingen aflysninger. 

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. 

Bornholms Tidende havde en stor artikel 15/5 med overskriften ”Standene revet væk på 

Snogebæk Kræmmermarked”. 

Sct. Hans festen blev i 2018 blev aflyst grundet brændingsforbud og tørke. En større 

planlægning var ellers i gang med musik m.m.  

 

Søndag, den 15. juli 2018 havde vi Kaffeslabberas udenfor og inde i Folkets Hus. Igen var 

Marina sammen sit team af frivillige bagere og sælgere. Over 30 bagere fra rundt om i byen 

donerede over 50 forskellige slags kager. Og kagedamerne sørgede for at der igennem 

dagen var et velforsynet kagebord. 

Arrangementet gav et flot overskud. Der blev solgt 224 billetter. 

Tak til Marina for organiseringen og de frivillige, der gav en hånd. Men vi kan godt sætte i 

udsigt, at vi vender tilbage, søndag, den 7. juli. 

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. Skønt at høre, at der bliver grinet og snakket 

igennem, helt ned til at det høres i salen. 

Vi kan oplyse, at billardklubben har fået en dejlig udfordring med flere medlemmer, som 

bevirker, at de ønsker at oprette flere hold spredt ud over ugen. 

Så nu spilles der også om fredagen. 

Vi, i bestyrelsen hilser kun dette velkomment og glæder os over, at Folkets Hus bliver 

brugt, så meget så muligt. Vi ønsker ”Den Skæve Kø” tillykke med det flotte medlems antal. 

Projekt Robust Borger som kom i stand sammen med Beredskabsforbundet 

v/Kirsten Larsen og underviser Hanne Buchardt: Projektet går ud på, at du som borger 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 28/6-18 – 

24/1-19 

30 deltagere har gennemført. 

Disse kursus vil blive opslået og tilbudt til alle borgere i Snogebæk, til de har været 

igennem undervisningen. Og vi kan sætte et skilt op på byporten ”Her er vi alle robuste 

borgere”. 

Projektet var i TV2 Bornholm 28/6-18. 

Den 15. februar 2018 afholdt SB et hjerte-lungeaftenkursus, hvor bestyrelsen og andre 

implicerede som er aktive i Snogebæk-området såsom havnens folk m.m.  

Vi kunne godt være nogle flere deltagere, da mødedeltagelsen ikke var så høj. 

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

Folkets Hus. 

Børneloppemarked i Folkets Hus blev afholdt igen langfredag, den 30. marts, hvor flere 

børn fik solgt ud af deres legesager, bøger og børneudstyr. 

Karina Hemmingsen bagte pølsehorn og de 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. 

Der blev afholdt bankospil søndage 8. april (32/heraf 18 børn) – 10. juni – 23. oktober og 

det var nogle koncentreret spiller og dygtige opråber, der har været hver gang. Tak til 

Karina Hemmingsen, som indkøbte gevinsterne. 

 



Vi støttede projekt ”Ren by” (samling af affald i Snogebæk) arr. Vores Børnehave og Mette 

Curdt, den 16. juni 2018 med sponsorat af affaldssække og kaffe, te, sodavand. 

 

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

november og 25. 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.  

Flot tiltag, at opfordre folk til at medbringe deres egne krus. Hvilket det sås, at det blev 

velmodtaget, for hermed at nedbringe forbruget af plastik. 

 

Vi modtog vores Bye-Bye Plastik klistermærke som sidder på hoveddøren 26. oktober og 

indgik i projektet om at sætte fokus på Snogbæk Borgerforenings indkøb og forbrugsvaner 

om at nedbringe forbruget at unødig plast o.l. 

Bornholms Tidende 31/10-18 

 

Da Snogebæk Borgerforening modtog opsigelsen af forpagtningen af Snogebæk Havnegrill 

blev en annonce bragt i Bornholms Tidende 3/11-18 og et ansøgningsudvalg blev nedsat. 

Der kom 11 ansøgninger om forpagtningen og 4 ansøger kom til samtale. 

Og først på året 2019 skrev Sopha Nerst under på en forpagtningskontrakt. 

Vi hilser SNOGEBÆK take away velkommen. 

 

Alle disse nævnte aktiviteter kan ses på Snogebæk Borgerforenings hjemmeside, som 

varetages af vores web-master Henning Bender.  

Facebook gruppen Snogebæk Borgerforening har 778 medlemmer fra nær og fjern, og der 

prøves på at holde disse 2 medier levende og interessante. 

Hjemmesiden er blevet søgt 27.192 gange – 2.794 har søgt en specifik side. 7.030 søgt på 

kræmmermarkedet – 2.356 på Folkets Hus udlejning – 1.418 søgt på fællesspisningen – 

1.227 har søgt bestyrelse og 1.077 på foredrag. 

 



SB er medlem er paraplyorganisationen BBS Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, 

som er en meget aktiv forening med Jørgen Hammer som formand. 

 

Områdefornyelsen: Snogebæk Borgerforening er 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. Område fornyelsen afslutter i udgangen af 2018, 

men der er bevilliget forlængelse til juli 2019, for at afslutte alle projekter. 

 

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

synes vi er lykkes. 

I den ånd og for at nedbringe driftsudgifterne søgte SB, puljemidler i BRKs renovering af 

forsamlingshuse/klimaskærm til udskiftning af vinduer, døre og renovering af 

muroverliggere over disse samt udskiftning af vindskeder og dækbrædder på taget. 

Arbejdet blev påbegyndt først i februar og færdiggjort 20. april 2018.  

De gamle døre og vinduer blev solgt. 

Det bemærkes, at isolationsværdien er væsentligt højere. Salen er blevet varmere. 

Tak til Snogebæk Byg for godt samarbejde og stor villighed for små ekstra opgaver. 

Samt tak til frivillig John Westh som med stor omhu har malet vindueslysninger og lappet 

tapet m.m. 

Der blev ydere mere søgt i samme klimaskærm/renovationspulje om optimering af 

varmeenergien i Folkets Hus. Der er lavet 3 varmekredse som omfatter 1. sal og Datastuen 

og resten af huset, som bliver styret af en rum/udeføler til regulering af varme. Det 

bevirker, at ventilregulatorer ikke er brugbare mere. Varme styres elektronik over nettet. 

Så hvert enkelt rum kan varmereguleres efter behov og brug. Efterisoleret af fritlæggende 

rør. Alt dækket af BRKs pulje. 

Fra samme pulje fik Folkets Hus mulighed for at få udskiftet al belysning med led-lys samt 

nye lamper både indendørs og udendørs.  

Siden 2016 har vi sparet ca. 23 % på varmeudgifterne, 30 % på vand men har forhøjet 

elforbruget med 25 % (tallet fra slut 2018) 

 

På 1. sal er der opført et toilet med hjælp af frivillige fra Billardklubben og SB har betalt for 

materiale og sanitet, som kom fra Lokalsamfundspuljen. 

 

Vi sendte en ansøgning til Sparekassen Bornholms fond om tilskud til 20 nye borde, da de 

gamle var slidte og mange kunne ikke repareres yderlige. Dele af Lokalsamfundspuljen 

2017 og 2018 blev brugt. 



 

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 2018 40 gange til fester og møder. Foruden SB egen møder, 

arrangementer. Banko, bridge, Lyspunkt, Den Skæve Kø, Bøfhold 1 – 3 også har brugt 

huset. 

Der er stor søgning på de samme datoer f.eks. til konfirmationer helt til 2022. 

 

Snogebæk Borgerforening har flg. lejemål med Snogebæk Take Away (tidligere Snogebæk 

Havnegrill), 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 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.  

I marts 2018 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.  

 

Snogebæk Borgerforening 

Formand Lene Green Olsson 

 

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

beretning var godkendt. 

Herefter kort pause, før fremlæggelsen af årsregnskabet. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Ivan Quist fremlagde årsregnskabet, som stadig, - trods årets mange udgifter, viser et flot 

overskud. Revisor roste bestyrelsen for et godt arbejde. 

Regnskabet blev godkendt uden debat. 



 

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

På valgt var Birgit Bender, Henning Bender, Jeanne Pind, Peter Mogensen, Ole Dahl, Kirsten 

Larsen of Jens Oskar Pedersen. Alle modtog genvalg. 

Bestyrelsen består herefter af Lene Green Olsson, Birgit Bender, Henning Bender, Jeanne 

Pind, Jørn Pedersen, Peter Mogensen, Ole Dahl samt suppleanterne Kirsten Larsen og 

Oskar Pedersen. 

 

5. Valg af revisor.  

Ivan Quist (Rønne Revision) blev genvalgt. 

 

6. Indkomne forslag. 

Hans Erik Hansen havde fremsendt et forslag/idé til en fælles/ens og tilbagevendende 

juleudsmykning af ejendomme/huse i Snogebæk. 

Hans Erik forklarede om ideen, som var inspireret af juleudsmykningen i Aarsballe og 

Østerlars. Hans Erik ønskede ikke at være tovholder på projektet, men ville gerne deltage 

og hjælpe til. Det er naturligvis frivilligt, om borgerne vil deltage i projektet. 

Lene Green Olsson takkede for forslaget, som hun fandt meget positivt. En fælles 

udsmykning vil netop indikere borgernes interesse og sammenhold i byens fællesskab. 

Borgerforening vil forsøge at finde nogle borgere i byen, som vil arbejde videre med 

projektet og hjælpe de borgere, der ikke selv er i stand til at lave en juleudsmykning.  

Forslaget blev i øvrigt vel modtaget af de fremmødte deltagere i GF. 

Snogebæk har for mange år siden, - mindst 25 år siden, haft en juleudsmykning med 

juletræer, men dog kun på Hovedgade. 

 

7. Evt. (Her meddelte dirigenten, at her kan alt diskuteres, men intet kan besluttes!)  

Mette Curdt mente, om bestyrelsen burde overveje at skifte bank, da Nordea har nogle 

kedelige sager mht. til hvidvask af penge. 

Birgit Bender forklarede, at vi har et Nordea lån i huset og endvidere får 4.5 % rente af de 

penge vi har stående i banken, så SB tjener faktisk på ordningen. En omlægning af et lån er 

en bekostelig affære, og vi finder næppe en bank, der kan tilbyde samme høje rente af 

vores indestående, hvilket også blev bekræftet af vores revisor. 

Mette Curdt mente dog alligevel, at bestyrelsen burde undersøge sagen. Birgit Bender 

gentog, at SB ikke havde overvejet at skifte bank, netop pga. de gode vilkår. 

Mette Curdt sluttede med at rose bestyrelsen med udlejningen af den gamle grill, - der nu 

efter endt totalrenovering, er forpagtet af Sopha Nerst med navnet Snogebæk take away. 

Et fantastisk løft for Snogebæk! 

 

Tilbage til Nordea: 



Niels Kofod fandt det ulogisk, at det stadig var en fordel at bevare samarbejdet med 

Nordea, da man i dag kan låne penge til næsten ingen rente. Han spurgte ind til vores lån 

på 455.000 kroner til 4.5 %, - er det et specielt lån, når vi får 4.5 % af vores indestående? 

Hvilket SB kun kan besvare med et JA, og også at vi ville få 4.5 %, hvis SB har stående 

1.000.000 kroner, - mente Birgit Bender. Niels Kofods mente, at det var et godt lån, og at vi 

havde været meget dygtige. 

Vores revisor svarede, at man i dag kan få 10 årige lån til 0 %. Den aftale som SB har på 

vores indlånet, kan man ikke få i dag.  

En heftig diskussion fulgte. Mette Curdt ville gerne vide, om vi også ville få en rente på 4.5 

% af vores indestående, hvis vi f.eks. havde en million stående. Dette kunne dog ikke 

besvares, for vi har aldrig haft så mange penge stående!   

Men tak for Niels Kofods interesse, for SB skal naturligvis anbringe vores penge på den 

mest fordelagtige måde. 

 

Finn Larsen ville gerne vide, hvorfor SB ikke havde fået forsikringsselskabet til at betale for 

hele skaden i den gamle grill.  

Alm Brand betalte en del af den første skade fra februar 2018. Under arbejdet med den 

totale renovering konstaterede håndværkerne rigtig mange kritiske bygningsskader. 

Skader, som kun kan tilskrives fejlkonstruktioner og byggesjusk, og håndværkernes 

vurdering var, at et forsikringsselskab aldrig ville erstatte de omfattende skader.  

Vores vurdering er i øvrigt, at vi faktisk var heldige med, at forsikringsselskabet betalte for 

den første skade i februar 2018! Her talte taksatoren allerede om byggesjusk!! 

Endnu en heftig diskussion. Hvad havde tilbygningen til grillen kostet 500.000 eller 750.000 

kroner, og hvilken håndværker havde udført arbejdet? 

Der har faktisk været 3 skader, som er blevet opdaget og udbedret. Udgifterne er fordelt 

over 2018 og 2019. Det er faktisk ét år siden, at den første skade blev konstateret. Den 

sidste store skade blev først konstateret i januar 2019, og er først udbedret her ultimo 

april. 

Nok har SB haft store udgifter på den gamle grill i 2018 og 2019, men til gengæld har vi ikke 

investeret én eneste krone i grillen de sidste syv år. 

Finn Larsen mente, at SB havde købt udstyr for 350.000 kroner. SB betragtede det gamle 

udstyr som værende udtjent. Derfor indkøb af nyt udstyr. Dog står de gamle køleskabe 

stadig i den gamle grill. 

Hvad flertallet i de tidligere bestyrelser har foretaget sig, vil den nuværende bestyrelse ikke 

stå til ansvar for. 

Stadig heftig diskussion. Hvornår købte Snogebæk Fællesanliggender grillen? For 30 år 

siden? SB undersøger! 

Dirigenten afsluttede langt om længe diskussionen, og kunne fortælle, at han havde talt 

med kloakmester Sommer og Henrik Nerst, og de garanterede begge, at det er i orden nu, - 

der er ikke noget byggesjusk. De folk borger for kvaliteten, og det må vi tro på. 



 

Lene Green Olsson(LGO) takkede herefter Henry Nielsen, som sidste år havde spurgt ind 

nogle hjerte/lunge kurser. 

Dette spørgsmål satte gang i mange ting, for SB kom i gang med at arrangere nogle hjerte 

lunge kurser for os selv og andre. Vi søgte bl.a. Tryghedsfonden om at få en hjertestarter, 

men vi kom dog ikke i betragtning, men vi har så indgået en aftale med Snogebæk havn, 

hvorefter deres hjertestarter nu er placeret i et udvendigt skab på FH. Bestyrelsen + Henry 

har været på kursus. Kirsten Larsen, - der arbejder i beredskabsforbundet, har på eget 

initiativ stået for opstarten af Robust Borger, hvor SB tilbyder et gratis 3 timers kursus i 

førstehjælp og brug af en hjertestarter. 

Kirsten fortalte herefter om en konference inden for beredskabet, som holdes hvert andet 

år. Dette år foregik det i Gråsten, og her mødte de prinsesse Marie, der er protektor for 

beredskabet, og samtalen faldt på Robust Borger, og det viste sig, at Robust Borger i 

Snogebæk faktisk er blevet omtalt i beredskabsbladet, og prinsessen havde allerede hørt 

om Snogebæk, og hun bad bornholmerne om at sende en hilsen til Snogebæk, og det er 

hermed gjort! 

 

Herefter tog Jens Oskar Pedersen(JOP) ordet, for med en kort orientering, at fortælle om 

dannelsen af et bevaringsudvalg. Udvalget består af Henning Bender og undertegnede. 

Formålet er at bevare de mange unikke huse i Snogebæk, hele miljøet og et område der 

ikke kun interessere de herboende og andre bornholmere, men sandelig også tusindvis af 

turister, som elsker at opleve vores hyggelige havnemiljø og fiskerleje. 

Flere huse er registreret som bevaringsværdige, - der ikke noget fredet, men vi vil gerne 

bevare det unikke omkring Snogebæk, og derfor gøre en indsats for at dette fortsætter, 

således at vi hele tiden kan bevare Snogebæk som et tiltrækningscenter eller kraftcenter 

for turisterne, men så sandelig også for at få folk til at flytte til by. Det er værd at bemærke, 

at Snogebæk har befolkningstilgang, og det skyldes vel den omstændighed, at folk kan lide 

at være her. 

Endelig har vi haft en utrolig stor mediedækning på P4 Bornholm samt Bornholms Tidende 

med stor tak til Elisabeth Krogh (Bornholms Tidende). 

Flere interesserede havde allerede meldt sig til at deltage i udvalget, bl.a. Bjørn G. 

Pedersen og Anne-Grethe Rasmussen. 

Stort bifald til JOP. 

Vores dirigent ønskede at knytte en kommentar til dette indlæg.  

”For mange år siden lavede vi et udvalg, hvor vi skulle finde ud af hvilke huse i Snogebæk, 

om var bevaringsværdige, og vi lavede en lang liste over kriterier, og det blev skrevet ned, 

og sendt til Nexø kommune. Birthe Skot Hansen var i kommunalbestyrelse den gang, og hun   

sagde, at da de fik den seddel, så skyndte de sig at lægge den ned i en skuffe. Den var alt 

for restriktiv, og det betød set i hendes øjne, at det ville have stoppet udviklingen i 

Snogebæk, hvis vi sagde, at de og de huse måtte der ikke ske noget med. 



 Vi var jo rene amatører, men vi lagde et stort arbejde i det, og den seddel ligger garanteret 

stadig i en eller anden skuffe! 

Så pas på, at jeres liste ikke bliver for restriktiv!” 

Mette Curdt mente heller ikke listen skulle være for restriktiv, men det skulle nu heller ikke 

være sådan, som en fra kommune udtalte ifm. med områdeplanlægningen, at man burde 

rive det hele ned, for der var ikke noget hernede der hang sammen. Der var ingen logik i 

den her by! 

 

Henry Nielsen havde et spørgsmål ang. en gravemaskine, som er i gang med at 

udbedre/reparere den gamle havn ”hammeren”. Der sker tilsyneladende ingenting, men 

vejret forsinket arbejdet. Den alleryderste del af molen skal hæves. 

 

JOP havde så en tilføjelse til sit tidligere indlæg: 

”Det der bringer mig op igen er, at jeg vil understrege, at der ikke bliver foretaget noget 

her i Snogebæk fra det her udvalgs side, uden at borgerne bliver inddraget, og det kunne 

være, at kommune kommer med nye planer for området, men vi skal ikke gå rundt og lege 

politi for området. Vi skal sikre, at vi fortsat er glade for at bo i Snogebæk! 

 

Mette Curdt ville gerne vide, om der var noget nyt om den kommende idrætshal. LGO 

henviste til, at der i ”områdefornyelsen” sidder et udvalg fra PIF, og her er man meget 

positive ang. projektet. SB ønsker dog ikke at udtale sig om projektet, men naturligvis vil 

det give et kæmpe løft for Snogebæk, når idrætshallen er bygget. 

JOP bemærkede, at man politisk er indstillet på, at denne hal skal op at stå indenfor tre til 

fire år. JOP har disse oplysninger fra Per Ole Petersen, som ved rigtig meget om sagen. 

Dirigenten mente herefter, at dette faktisk var svaret på Mettes spørgsmål. 

 

Så blev der spurgt ind til flexboliger/bopælspligten. JOP mente, at vi roligt kunne fortsætte 

uden bopælspligt.  

LGO blev øvrigt i en radioudsendelse spurgt om BRKs boligpolitik, efter at SB og PIF havde 

sendt et høringsskrivelse til BRK, hvor man mente, at der også skulle bygges nye boliger i 

Snogebæk.  

Snogebæk vil gerne være med i det byggeboom, som i øjeblikket sker på Bornholm, og 

derfor har vi opponeret imod, at BRK ikke tilgodeser de mindre bysamfund på bekostning 

af især Rønne og Hasle. 

LGO så gerne, at der kunne komme et større skift i de store boliger, hvor der mange steder 

bor ældre mennesker, således at disse boliger kunne frigives til børnefamilier, som har 

problemer med at finde passende boliger.  

Selvfølgelig kan man ikke kræve, at folk skal sælge deres boliger! 

LGO sagde endvidere, at vi ikke har talt om at genindføre bopælspligten. 

 



Herefter heftig diskussion om flexboliger, hvor man absolut ikke var enige, men flertallet 

havde intet ønske om at genindføre bopælspligten. 

Da ordudvekslingen blev for broget og ophidset, slutte dirigenten diskussionen med 

følgende ord:  

”Vi kan ikke løse problemet nu, og hvis man har nogen kommentarer, så skal det være nu, 

så alle kan høre det, for ellers bliver det en sludder for en sladder”. 

.. 

Diskussionen fortsatte alligevel, og sluttede først, da Mette Curdt bl.a. sagde følgende:  

”Jeg synes bare vi skal tænke på, at flexboliger faktisk blev lavet som en form for 

redningsplanke til små samfund, der var ved at dø ud, og det har faktisk været en rigtig 

positiv ting for mange små byer à la Snogebæk. Vi er i øjeblikket knap 800 fastboende i 

Snogebæk, så vi er ikke totalt plaget af en spøgelsesby om vinteren eller noget som helst 

overhovedet, og i de boliger, der er flexboliger, ser man ofte lys i vinduerne, - også om 

vinteren. Jeg synes i øvrigt, at man skal tage de positive briller på, og erkende, at det her 

har været med til at redde mange mindre samfund. 

Jeg synes, at man skal se tiden an, og vi skal måske have flere flexboliger på Bornholm, og 

måske er der byer, der skal have bopælspligt. Jeg synes, vi skal klappe hesten. Vi er mange 

mennesker i dagligdagen, og vi er rigtig mange hele sommeren.  

Kommer der en idrætshal til, så kommer der også flere fastboende”. 

.. 

OG DISKUSSIONEN FORTSATTE ALLIGEVEL ENDNU ET PAR MINUTTER, FØR DIRIGENTEN 

MEDDELTE, AT VI AFSLUTTER DENNE DISKUSSION, FOR VI BLIVER IKKE FÆRDIG! 

 

Da ingen havde yderligere kommentarer meddelte dirigenten, at generalforsamlingen er 

afsluttet, ”og jeg må takke for en rimelig god orden”.  

 

Mødet sluttede kl. 20:35 

   

 

   ooOoo 

 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter den ordinære  

generalforsamling. 

 

 

Bestyrelsens medlemmer: Lene Green Olsson/formand, Jeanne Pind/næstformand, Birgit 

Bender/kasserer, Henning Bender/webmaster, Ole Dahl/sekretær, Jørn Pedersen, Peter 

Mogensen, Kirsten Larsen/suppleant og Jens Oskar Pedersen/suppleant. 

 

Konstitueringen sluttede den 23. april 2019 kl. 21:15 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


