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Ny hjemmeside

Musikfestival

www.sandvig.info

Flot ny hjemmeside
Foreningen Sandvigs nye hjemmeside er online, flot og meget indbydende. Man kan nu løbende følge med
i foreningens arbejde. Alle er velkomne til at komme med bidrag, såsom debat, sjove anekdoter, nyheder
og idéer til foreningens arbejde. Indlæg sendes til kontakt@sandvig.info hvor vores nye webmaster Lene
Hammer sidder parat på redaktionen. Mange tak til Christina Andreasen og Kjeld Hammer for deres
arbejde med design og oprettelse af den nye hjemmeside og tak til alle jer, der har bidraget med fotos.

Musikfestival.
En Musikfestival i Sandvig er på trapperne. Claus Larsen vil gerne være primus motor for en musikfestival
i Sandvig i uge 29. Programmet kunne omfatte en viseaften i Den gamle Rådstue, musik på
Strandpromenaden og SandvigScenen og et Beach Party på Sandvig Strand, Viser på Sandvig Havn med
grill samt Sommerbal på et af hotellerne ”som i gamle dage”
Henvendelse om arrangementerne til Claus Larsen mail: claus.larsen@brk.dk

Ny Kultursti over Store Meder.
Nytte (Knud Aage Månsson) har foreslået bestyrelsen at etablere en ny Kultursti fra Sandvig Havn over
Høje Meder til Hammerhavn, til dels for at binde de to havne sammen men også for at udbrede kendskabet
til de kulturhistoriske landskaber der ligger gemt i krattet på Hammeren. Bestyrelsen er meget begejstret
for idéen og der er nedsat en arbejdsgruppe med Nytte, Sus, Niels-Jørn Jensen fra Store Fyr og Barbara.
Som optakt til Generalforsamlingen vil Niels-Jørn komme med en levende fortælling om tankerne bag,
forløbet af stien samt alt det praktiske, heriblandt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og Foreningen
Sandvig.
Bestyrelsen planlægger en guidet tur for Sandvigs borgere og andre interesserede.

Mød op til Generalforsamlingen og hør om dette fantastiske projekt.
Kort nyt om badebroen
Foreningen Sandvig har fået 50.000 kr. bevilget fra BRKs lokalrådspulje og 100.000 kr. fra Sparekassen
Bornholms Fond. Vi venter spændt på svar fra de Lokale Grønne Partnerskaber om en ansøgning på
290.000 kr. Yderligere er Nordeafondens lokale pulje ansøgt om 50.000 kr. og Bdr. Larsens fond om
80.000 kr.
Såfremt vores ansøgninger ikke bliver imødekommet financierer BRK en mindre badebro.

FORENINGEN SANDVIG INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING
Onsdag den 11. marts 2015 kl.18.00
På Café Værftet, Sandvig
kl. 18.00-18.45 Niels-Jørn Jensen fortæller om Den nye Kultursti på Høje Meder
PAUSE med sandwich og kaffe.
Drikkevarer købes i baren

kl. 19.00 GENERALFORSAMLING
Dagsorden
1
2
3
4
5
6
7
8

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning og forslag til arbejdsprogram
Regnskabsaflæggelse og forslag til budget
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer
Evt. valg af 1 bestyrelsessuppleant
Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg:

Svend Erik Nielsen
Johnny Dehlsen
Barbara Sørensen
René Thisen
Alexis Schulz
Lynn Hansen
Tina Christensen

Modtager genvalg
Modtager ikke genvalg
Modtager ikke genvalg
Modtager genvalg
Modtager ikke genvalg
Modtager genvalg som suppleant
Modtager genvalg som suppleant

Medlemmer af bestyrelsen, som ikke er på valg i år:
Kjeld Hammer
John Lefland
Lars Kjøller
Grith Rye Arvidsen
Revisorer, som ikke er på valg i år:
Christina Juel Sørensen (sekretær for bestyrelsen)
Claus Larsen
Indkomne forslag til dagsorden sendes til bestyrelsen, mail til: kontakt@sandvig.info eller til
FORENINGEN SANDVIG c/o Rådstuen. Strandpromenaden 24, Sandvig, 3770 Allinge
Senest den 25. februar 2015.
Kun medlemmer med betalt kontingent for 2015 har stemmeret. Kontingent pr privatperson er Kr.150,og 1.200 kr. for erhvervsdrivende og kan betales ved indgangen eller indbetales til foreningens konto,
1551 - 0016944432. Husk at påføre navn og adresse.
Med venlige hilsner Bestyrelsen

Sæt

x

i kalenderen

Torsdag den 26. februar

Bestyrelsesmøde kl. 17.00 i Den gamle Rådstue. Alle er velkomne til at komme
med forslag og lytte.

Søndag den 1. marts

Fællesspisning kl. 17.30 i Den gamle Rådstue
Kontaktperson John Lefland j.lefland@gmail.com

Onsdag den 11. marts

Generalforsamling i Foreningen Sandvig kl. 18.00.
På Café Værftet

Hver onsdag:

Gymnastik kl. 16.30 i Den gamle Rådstue
Kontaktperson Helen Sundberg h.sundberg@mail.dk

Søndag den 5. april

Fælles Påskespisning kl. 17.30 i Den gamle Rådstue
Kontaktperson John Lefland j.lefland@gmail.com

Søndag den 3. maj

Fællesspisning kl. 17.30 i Den gamle Rådstue
Kontaktperson John Lefland j.lefland@gmail.com

Fotos i bladet Barbara, Sus og Nytte

Foreningen Sandvig på Kryds og Tværs er et informationsblad udgivet af Foreningen Sandvig
med det formål at informere lokalbefolkningen om foreningens arbejde, aktiviteter og fremtidsplaner.
Alle Sandvigs borgere og foreninger er velkomne til at komme med indlæg.
Bladet er gratis og husstandsomdeles i Sandvig 3 - 4 gange årligt
Deadline til juni nummeret er tirsdag den 11. maj 2015
Indlæg på cd eller pr. mail kan sendes eller afleveres til
Barbara, Hammershus 35, mail: basart@live.dk eller Sus, Strandgade 28, mail: susdpedersen@gmail.com
Foreningens hjemmeside www.sandvig.info mail: kontakt@sandvig.info
Foreningen Sandvig Reg.nr. 1551 kontonr. 0016944432 kontingent pr. person pr. år: 150,- kr. pr. erhvervsdrivende: 1200,- kr.

