Referat af GF i Foreningen Sandvig 2019
Tilstede ca 51 personer på Værftet i Sandvig
Dirigent Elsebeth Ferman
Referent Heidi Møller Kjær
1) Oplæg ved Anne Thomas omkring De 8 Bornholmermål. 1) Erhverv 2) Fakta 3) Co2 Neutral 4) Mobilitet 5) Boliger 6) Fødevarer 7) Naturen 8) Alle med.
Hun gennemgik dem alle og lagde vægt på at bæredygtighed også var sammenhæng og sammenhold i de små samfund, så de kan bestå i længden og tiltrække nye borgere.
Samtidig sagde hun at naturen er vores guld æg. Og at der bliver arbejdet på at lave et grønt bælte ned igennem øen.
Der blev spurgt ind til aﬀaldssorteringen Og da forklarede hun at det er med i Aﬀald 2032 - hvor
Bornholm skal nedbringe aﬀald og håndtere besværligt aﬀald. Og vi skal op på niveau og mere
end resten af landet.
Om 2 år skal der laves ny aftale og det er i udbud, hvor de ser på et nyt system.
Lige nu er der 32 stationer på BOFA. Men der håndteres ikke madaﬀald endnu.
Der er et mål om at Bornholm skal være CO2 neutral i 2025.
Kommunen har ansvar for de store projekter og befolkningen har ansvar for det man selv kan bidrage med. Vi skal se på de lavthængende frugter og gøre og italesætte det vi allerede gør istedet
for at lave en masse Vi skal - Vi bør - og Vi kunne .
Formandens beretning v/ Kjeld Hammer:
Det går rigtig godt :) I år blev Kulturstien indviet i foråret. Saunaprojektet kom også i mål i 2018.
Der er ca 100 frivillige i gang i løbet af året.
Men vi kunne godt bruge flere. Se hvem du kan kontakte på www.sandvig.info/kontakt og skriv
dig på listen.
John Lefland vil gerne overtage Flaghejsning fra Elsebeth og Claus.
Musik i Sandvig v/Claus Larsen
Der blev vist oversigt over Torsdags musikken og Sandvig Musikuge.
Der kommer et rigtigt toilet på Sandvig Scenen fra d.1.6.-uge 43.
Vi har brug for fliser til udvidelse af skuret ved Sandvvig Scenen.
Årets musikplakat : Annelise Olsen
Udvidet musikudvalg: Kasper fra Lindesdal, Kasper fra Strandhotellet, Ole fra Pension Holmegaard, Martin fra Nordly og Claus Larsen.
Sandvig Bog by Ved Jan Eskildsen
Projektet startede for 3 år siden. Der har været 300-400 mennesker igennem og 225 måltider.
I år har der været 8 arrangementer. 9000 kr salg af bøger. 21000 indtægter. 33000 udgifter. Fik
dækket underskuddet af Foreningen Sandvig. Bogbyen fik 10000 kr til at bygge nye reoler for. De
er ikke brugt, da Bogholmerne er for dyre at få lavet. Måske skal der laves nogle andre.
Der blev foreslået at Bogholmerne skal shines op.
Der mangler et sted til bøgerne - opbevaring.
Der mangler folk til at sortere bøger.
Der blev foreslået at få Bogholmerne på Sandvig Bykort.
Næste år vil ikke have så mange arrangementer..
Der vil være bogudsalg i Rådstuen i Påsken.
Lav en aftale - ved bog afleveringer, ikke bare efterlade dem ved Rådstuen.
Saunagruppen ved Lene Hammer og Gitte

Kommunen har fået overdraget bygningen. Der skal oprettes en forening og der er stiftende generalforsamling på Rådstuen d.3.4. kl.19.00
BRK vil yde støtte som Folkseoplysende og derfor bliver kontingentet mindre og vi får dermed
rengøring, el og dør med lås.
BRK vil stå for stormsikring.
Der er lavet skodder.
Bykort over Sandvig v/Heidi Møller Kjær
Kortet er godkendt og der blev fremsagt ønske om at sætte Bogholmerne på og at få lavet en
form for Riv-af kort. Da papirsformen også er ønskelig. Overnatningsstederne ønsker at kunne
give sine gæster den service. Pengene kan tages af Markedsføringspengene.
Heidi kontakter Lars Gornitzka.
Der blev foreslået at lave en App over Sandvig med kort.
Økonomi v/Rene Thiesen
Det går godt papirer udleveret på bordene og der blev gennemgået på slideshow.
Erhvervslivet dækker musikken på Torsdags Scenen.
Regnskabet blev godkendt.
Der blev gennemgået budget for 2019. Er lagt tæt op ad realiseret 2018.
Der blev bevilliget 10000 kr til projektet Lysetsby/Kulturugen
Lanternerne bliver administreret af Karoline Le Dous. Det er gratis at lånte dem i Foreningens regi.
Private kan også låne dem, mod at de bliver leveret tilbage med nye batterier.
Der blev bevilliget et underskudsgaranti på 30000 kr til Sandvig musikfestival, taget fra markedsføringskontoen.
Ændringsforslag af vedtægterne v/Kjeld Hammer

Punkt 6. Generalforsamlingens ledelse mm.
Sidste linie ændres fra: GF’s beslutninger indføres i protokol, der underskrives af dirigenten Ændres til.... Underskrives af formanden og referenten.
Punkt 9
Næstsidste linie ændres fra: .... Den kan træffe beslutning via fuldmagt.
Ændres til:......Den kan træffe beslutning via fuldmagt. Ved stemmelighed tæller formandens
stemme dobbelt.
Og fra Helen:

Mit forslag eller rettere ønske til generalforsamlingen er noget udendørslys til Rådstuen som
selv slukker.
Der er meget mørkt om vinteren udenfor og lampen slukkes indenfor, så du er nødt til at slukke inden du går ud.
Disse ændringsforslag blev godkendt.
Forslag omkring Tirsdagsmarkedet v/Niels Lau

Et lille udvalg bestående af Niels Lau, Ole og Lisbeth vil gerne have udvidet Tirsdagsmarkedet, så
det ligner mere de sydlandske markeder. Ole vil gerne opsøge kunstnere og hjælpe aktivt til. Der
blev aftalt at han skulle kontakte Karina Kraft og Foreningen Sandvig, så vi kan få et samarbejde
op at stå.
Bestyrelsen indstiller til ny formand
Rie Hansen bliver ny formand for Foreningen Sandvig. Og hun glæder sig til at samarbejde med
bestyrelsen.
Eventuelt
Kjøssestien bliver renoveret.
Den nederste bænk ved Promenaden bliver repareret.
Der er en vinklub i byen, hvor der ingen kontingent er, men egenbetaling.
Aløha drengene vil gerne være med ved Sankt Hans og Tirsdagsmarkedet.
Der ønskes en handicaptilgang til havet ved stranden. Rampen er rådnet og bestyrelsen vil tale
med kommunen om det.

