Foreningen Sandvig – Referat af Generalforsamling den 8. marts 2016.03.10
Referaet følger Dagsordenen.
Ad 1: Velkomst
Formand Kjeld Hammer bød velkommen og forslog Elsebeth Fermann som dirigent.
Ad 2: Dirigent og referent
Elsebeth Fermann blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til
foreningens vedtægter. Hun foreslog Jan Eskildsen som referent, og han blev valgt uden modkandidat.
Ad 3: Regnskab og forslag til budget
Kasserer René Thisen forelagde regnskabet for 2015 med forbedret økonomi og budget for 2016. Godkendt og
énstemmigt vedtaget.
Ad 4: Bestyrelsens beretning
Formand Kjeld Hammer sagde meget kort, at der havde været megen aktivitet, og derefter fik de enkelte medlemmer af
bestyrelsen og andre aktive ordet for at fortælle om deres ansvarsområde.
Grith Arvidsen fortalte, at det går fremad med renovering af Sandvig Scenen og redegjorde for den kommende
sommers musikarrangementer og andre aktiviteter som gøgl, Sankt Hans og morgenkaffe for de morgenfriske på
stranden fredag i uge 29.
John Lefland fortalte om Rådstuen, der har været benyttet 124 dage siden sidste års generalforsamling.
Elsebeth Fermann fortalte om forskellige markedsføringstiltag og PR, folkemødegruppen, borgerinddragelse, kort over
byerne, domen og byskilte.
Markedsføring:
Vi prøver at komme ud, så mange steder som muligt, hvor det er gratis. Vi er på Kalenderen på Kultunauten,
destinationens kalender, Bornholms Tidende Tid & Sted, FaceBooks Allinge-Sandvig side og i begivenheder, på
hjemmesiden www.sandvig.info og vi husstandsomdeler Kryds&Tværs samt slår begivenheder/event op på opslagstavler
i Sandvig, på turistbureauet og rundt omkring på øen, hvor vi lige kommer forbi. Derudover har vi løbende kontakt med
Niels Ebdrup, som er rigtig god til at omtale, hvad vi har gang i i Sandvig. Stor tak for det.
Folkemøde workshop:
Vi er aktive i Folkemødegruppen, Workshop, hvor vi sidder i gruppen Byrum og Stier. Det er lykkedes os, at få
medinddraget Sandvig i tankerne om byens forandringer i forhold til Folkemødet. Vi kommer allerede i år til at se vores
aftryk. Vores allerstørste ønske er at få en kyststi fra Cirkuspladsen og helt ud til Sandvig. Dette ønske er der flertal for i
gruppen, men det er økonomisk og lovmæssigt meget tungt og krævende, så det er ikke lige på trapperne.
Bykort
Vi har i samarbejde med ASTE fået et bykort på banen. Alle erhvervsdrivende er blevet tilbudt, at være med på kortet.
Kortet kommer ud omkring påske. Det dækker området fra Lyngholdt Camping til Tejn og ud til Sandvig.
Domen
Kommer i fremtiden til at blive administreret af en ny forening Folkemødet og får sin egen hjemmeside. Der kommer
oplysning på yderdørene om, hvordan man kan booke Domen og så kommer der belysning i nattiden.
Folkemødesekretariatet arbejder med et meget større projekt. Man er i gang med, at søge fonde til at financiere en app
med turist information for hele øen på mobiltelefonen.
Byskilte
Der vil komme skilte, der klart viser, at nu kommer man til Folkemøde Byerne Allinge-Sandvig. Vi vil bruge Domens
silhuet som piktogram.
Www.sandvig.info
Vi ønsker ideer til, hvordan vi kan tilgodese og støtte op om de erhvervsdrivende i Sandvig på vores hjemmeside.
Kjeld Hammer fortalte for Karina Kraft og Gret Lund om tirsdagsmarkedet, der også har haft økonomisk fremgang, og
som har sponseret endnu en bænk til træplatformen ved markedet.
Barbara Sørensen og Sus Dahl Pedersen fortalte om udviklingen med Kulturstien. Stien blev gennemgået på landkort:
Hvordan etablering af stien vil blive i værksat.
Hvor foreningen skulle ligger sine frivillige arbejdstimer.
Hvor mange timer anslås til etablering og hvor mange timer til den fremtidige vedligeholdelse.

Derefter opgaver til Naturstyrelsen Bornholm, anlægsarbejde og prisen på anlægsarbejde.
Naturstyrelsen betaler arbejdskraft. Der søges fondsmidler til:
Anlægsarbejde og materialer i alt Kr.105.000.
Informationsfolder og hjemmesider i alt Kr. 35.000
Bornholms Brand har bevilget Kr. 25.000 til informationsfolder og hjemmesiden
Forening Sandvig giver Kr.10.000 i egen finansiering
Vi afventer svar fra Friluftsrådet og Syd Bank om finansiering af anlægsarbejde og materialer.
Såfremt at vi modtager positive svare er arbejdet planlagt til at foregår i maj og juni og afsluttes i august, september og
oktober. Se vedhæftet skema.
Lene Hammer og Barbara Sørensen fortalte om den kommende badebro, som bør være klar til sommer.
Jan Eskildsen fortalte om inspirationen til Sandvig Bogby og kommende forfatteraften, også til denne aktivitet forsætter
ansøgningen om penge.
Claus Larsen fortalte om Musikfestival i uge 29 og om Danmark Dejligst den 24. juni.
Ad 5: Fastsættelse af kontingent
Det vedtoges, at kontingentet fortsætter uændret på 150 kr.
Ad 6: Indkomne forslag
Formand Kjeld Hammers forslag om vedtægtsændring blev vedtaget.
Formandens forslag om udvidelse af hjemmesiden af hensyn til turister blev vedtaget.
Formandens forslag om frigivelse af kr. 40.000 til Naturlegepladsen blev vedtaget.
Formandens forslag om bevilling af 5.-10.000 til bogreoler blev vedtaget.
Formandens forslag om etablering af petanquebane blev vedtaget.
Formandens forslag om tov over Osandbugten blev vedtaget efter en del faldende bemærkninger, som bestyrelsen tager
med sig.
Ad 7: Valg
Claus Larsen og Heidi Møller Kjær blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater. Bestyrelsen konstituerer sig selv i
henhold til vedtægterne.
Lynn Hansen og Tina Christensen blev genvalgt som suppleanter.
Bent Hansen og Grith Arvidsen blev valgt som revisor og revisorsuppleant.
Ad 8: Eventuelt
Under punktet fortalte at Turistinformationen overgår fra BRK til Destinationen senere på året, at bygningen i Kirkegade
er til salg. Og at ASTE har generalforsamling 29. marts kl 18:00 på Det Gl. Posthus.
Et område til hundes frie leg er efterlyst, men der henvises til området ved Stadion og eksisterende græsarealer, hvor
der er godt udsyn, så man ikke generer nogen. Poser skal i skraldespande.
Der deltog ca. 40-45 borgere.
Jan Eskildsen, 10.marts 2016, samt tilføjelser af Elsebeth Fermann, Barbara Sørensen, Sus Pedersen og Kjeld Hammer

Kultur_Naturstien materiale- og timeforbrug februar 2016 107541
Etablering (arbejdstimer) Etablering (materiel og maskiner)
NST
Radiumkilden
(Gyvel ryddes og fjernes)
Bisserenden
(Rydning af undervækst + let opstamning)
Rutemarkering
(Sten/klipper med markering)
Parkeringsplads
(Etablering af P-plads til 10 biler)
Rydning af urfjeld
Nedskæring
Udkørsel + flishugning
Gammel hegnslinje
Nedtagning og bortskaffelse
Ny hegnslinje
Opsætning
Højdemeder
Rydning af opvækst
Etablering af trappe 1+2+3
Total
NST = Naturstyrelsen
Sandvig = Foreningen Sandvig
BRK = Bornholms Regionskommune

Sandvig

BRK

14

20

20

Ansøgt beløb (kr)

NST Sandvig BRK

7
1

Drift(år)

0

1

0

2

20
Udgift til entreprenør 12.000 kr
(maskine, skærver)
Udgift til entreprenør 10.000 kr
(Udkørsel + flishugning)

70

0

7

0

1

12.000

60
10.000

70
Materialer (hegn, pæle, låger)
43.000 kr

140
28
35
371

35
69

43.000
10

Materialer (egetræ, bolte, skruer
o.l.)
20

0

81

0

40.000
105.000

