Referat af Generalforsamlingen d.1.3.2017 i Sandvig Foreningen:

Punkt 1)
Deltagere ca 60 personer
Valg af dirigent: Elsebeth Ferman
Valg af Referent: Heidi Møller Kjær

Punkt 2)
A)Formandens beretningV/Kjeld Hammer:
Badebroen er i kommunens regi og den kommer op omkring påske og tages ned ved
slut september.
Træterrassen bliver i orden inden sæsonstart. Der blev forelagt at man kunne skrive til BRK og
“presse” dem med at det skal være færdig inden Folkemødet.
Tov over bugten - der bliver købt et nyt af overskud fra badebroen og det er Sandvig foreningen
der står for opsætning og nedtagning.
Naturlegeplads + Petanque - Petanguebanen vil blive anlagt omkring “pyramidetræterassen”.
På Kryds & Tværs - Barbara ville gerne spørge om den skulle fortsætte et stor t JA fra GF. Lillian
var også glad for den, da hun udleverer den til nytilflyttere sammen med en velkomstblomst fra
foreningen.

Rengøring af Rådstuen - Birte stopper og rengøringen overtages af Anne Lise Olsen.
Fjernvarme - der var ophængt et skema vor man kunne se hvor og hvornår gravearbejdet
forventes.
Internet - Der er Bornfiber trådløst og TDC kobbertråd (der er ved at blive opgraderet i hastighed),
men det er ikke et af foreningensprojekter.
Nyhedsopdatering på mail - der blev tilkendegivet en taknemmelighed for at der i vinterhalvåret
blev sendt en mail rundt om hvad der er åbent i Sandvig.
Erfa-møder for de Erhvervsdrivende - der vil komme flere i fremtiden.
Hundeposer - står Maya Frendrup for vedligehold og ophængning.
Velkomst til nye og omdeling af Kryds og Tværs står Lillian Skovmose for (som tidligere omtalt).

B)Info fra grupperne
Musikfestival i Sandvig v/ Claus Larsen:
Musik i Sandvig (2016 og 2017 + Sct.Hans)
Torsdagskoncerter (gennemgang af aktiviteter på Sandvig Scenen 2017)
Musikfestival 2017 (koncept, Ole fra Holmegård, aftalt koncerter pt - herunder Rasmus Nøhr)
Plakat 2017 lavet af Barbara - stor tilkendegivelse af publikum.

Ole Fra Pension Holmegaard hjælper til med at søge fonde.
Mange musikere og bands vil gerne spille, men Claus har måttet sige nej tak til 3-4 grupper på
grund af den store interesse for at spille på torsdagsscenen.

Kulturstien v/ Sus og Nytte:
Der har været en økonomisk og tidsmæssig knast pga. ny skovfoged Mejse Holm. Men med hjælp
fra foreningen er man nu kommet videre. Og projektet kører videre med samme økonomi - dog
forsinket.
Røde pile markere stien og placeres på Hammergranit rundt på stien.
Der skal etableres trapper for at komme op på Høje Meder. Men de koster - og muligvis den ene
sløjfes og erstattes af et reb (men det vil tid og økonomi vise).
Det meste skulle være færdig i år.
Stor tak til de mange frivillige der har hjulpet og fortsat vil hjælpe.

Sauna v/ Gitte og Lene:
Med hjælp fra Jacob Jensen (BRK/havn) og arkitekt Bjarne Bech er de godt i gang. Der mangler
lidt midler, men der regnes med at det går i orden.

Det er blevet et større og flottere projekt end først antaget, da der i forbindelse med renovering af
havnen og molen blev indraget i dette.
Saunaen bliver placeret ude på molen - lavet i beton med skodder og panserglas. 2 trapper - en
vinter og en sommer.
Der vil være kode på og lys på vej derud på molen.
Den vil også være tilgængelig for engangsgæster (turister).
Man vil skele til Hasles Vinterbadeforenings regler.
Der er ved at komme forkatsningssten uden på molen, for at bryde bølgerne, så den kan holde til
uvejr og storme.
Den vil komme til at koste omkring 250.000-300.000 kr.
Der blev foreslået at tage kontakt til Hornbæk, da de lige har lavet noget lign.

Bogby V/Jan:
Der er blevet lavet 7 reoler i alt. Designet af Heidi og lavet på Bornpro med penge fra Jem&Fix.
Der er blevet samlet rigtig mange bøger ind, der pt. er på loftet af Rådstuen.
I år er der solgt for ca 4000 kr, so skal gå til literære arrangementer udenfor sæson.
I år har Pernille Boeskov været på Hectors cafe - med ca.30 deltagere.
Rachel Haslund Gjerild været i Rådstuen under Kulturugen.
Poul Arnedal i Rådstuen.
Brian Christensen var på Dideriks Veranda.
Til næste år er der aftalt at d.6.4. kommer Søulken, fiskeskipperen Ole Basse Mortensen.
d.27.4. kommer Malene Ravn.

Rådsstuen:
John går af og vi mangler en ny pedel, hvem melder sig? Henrik Hansen meldte sig.

I hele udstillingsperioden (sommer), henter lejerne nøglen til Rådstuen lørdag formiddag
mellem kl. 09.00 og 10,00 hos viceværten.
Det er Lene Hammer der står for booking af udstillere.
Tjekke/skifte = pærer og sikre at evt. reparationer udberes (selv eller andre)
Tjekke at lejer har ryddet op og tømt køleskab, osv.
Det er Anne-Lise Olsen som står for rengøring af Rådstuen.
Udenfor udstillingsperioden er det viceværten der booker alle aktiviteter der foregår i
Rådstuen.
Sender lejeaftalen til lejeren og en kopi til foreningens kasserer, hjælper arrangørerne i
forhold til praktiske ting, udlevering af nøgler, opstilling af borde og stole m.m.
Efter arrangementet tjekker viceværten på samme måde som i
udstillingsperioden.Tømmer opvaskemaskine. Sørger for rengøring inde, fjerner ukrudt
ude.

Punkt 3)
Regnskab og budget ved Rene Thiesen:
Regnskab for 2016: Resultatet for 2016 er at der er 28023,41kr i overskud.
Budget:
Bestyrelsen er blevet enige om at sætte 20000 kr af på post 860 og overskriften ændres til
“Generel Markedsføring”.
Der er ingen tilskud fra ASTE i 2017 pga nedlæggelsen af ASTE.
Der er hensat 40.000 kr til naturlegepladsen. 10.000 kr til Sandvigfest. 4482 kr til tov over bugte.
16.000 kr til Kulturstien. 19.000 kr til musikfestivalen.
Regnskabet blev godkendt og vedtaget.
Der var lagt 40 stk. kopier af Hovedsiden med budgettet på bordene. Og der var lagt 10 stk kopier
af resten af hele budgettet oppe ved “talerstolen/indgangen”.
Se vedhæftede filer af budgettet.
Der var forslag om at bruge noget af overskuddet til at gøre noget ved akustikken i rådstuen.
Og at tælle op på bestik, kopper, glas etc. og opdatere dem med nye indkøb og at købe et skab
dertil.
Der blev også foreslået at bruge penge på reklamespots på færgernes tv. Og publikummet (GF)
blev opfordret til at komme med projekter vi kan bruge penge på.

Punkt 4)
Kontigent.
Der er ingen ændring af kontigenternes pris.
Ændring af vedtægterne: Vi vil ændre tidspunkt for indbetaling af kontigent Stemmeret har alle
medlemmer, som har betalt kontingent inden 31.12. det forgangne regnskabsår.
Erhvervskontingenter gælder for 2 stemmer.
I 2017 var det et politisk beslutning ang. skiltning. Og i år er det vedtaget af GF og sendt videre til
politisk behandling.

Forslag om ændring af skiltning ved Strandpromenaden
I dag er der standsning og parkering forbudt i området ud for Strandhotellet og Rådstuen. Dette
virker ikke hensigtsmæssigt da busser som skal aflevere gæster til Strandhotellet nogle kan skal
bruge lidt mere tid til afsætning, da der kan være meget bagage og der kan være gangbesværet
gæster som skal ud af bussen.
Ud for Rådstuen har de udstillere og brugere som lejer lokalerne, brug for at læsse af og på,
hvilket også kan tage tid.
Det forslås derfor at skiltningen ændres;
På den side af Strandpromenaden hvor Strandhotellet ligger, fjernes standsning- og
parkerings forbudt helt.
BRK og Bornholms Politi har sagt god for hvilken som helt beslutning der vil blive taget, da de
ikke har nogen særlig begrundelse for den nuværende skiltning.

Punkt 5)
Ny bestyrelse da Svend Erik og John ikke ønsker genvalg.
Rene overvejer genvalg ved hjælp til regnskab vi søger en, hvem melder sig til frivillig arbejde
ellers må vi betale en professionel.
Opgaver som Rene ønsker hjælp til: Linda Metz og Kirsten Jensen tilbød at hjælpe
Regnskab og bogføring m.m.
Styre bankkonti, betale regninger og modtage indbetalinger af leje m.m.
Betale musikere og afstemme kasse fra div. arrangementer
Indberette B-indkomst og moms til Skat
Styre kontingent indbetalinger
Lave opgørelser til diverse projekter og fonde (Musikfestival, Bogby, kultursti, Badebro)
Lave og bogføre regnskabet.

Bestyrelsen 2017:
Kirsten Jensen blev valgt ind i år. Vil gerne hjælpe til med regnskabet.
Linda Metz blev valgt ind i år.
Elsebeth Ferman blev genvalgt i år.
Rene Thiesen blev genvalgt i år. Med hjælp til regnskabet.
Tina Borby Christensen blev genvalgt som suppleant.
Bent blev genvalgt som revisor.
Grith blev genvalgt som suppleant.
Ikke på valg:
Heidi Helene Møller Kjær.
Claus Larsen.
Kjeld Hammer.
Lynn Hansen suppleant.
Nyt bestyrelsesmøde d.6.3.2017 kl.17-19.

EVT:
Kjeld Hammer
- Morgenmad på stranden fortsætter og det vil foregå i musikfestivalugen.
- tirsdagmarked starter d.1.6.
- vi får nogle stenbænke
- henvisningsskiltene vil vi gerne have stående udenfor sæsonen, KH har fat i BRK.
- Lydanlæg
- Kulturugen er godt og kommer igen.

- Jonas vil gerne bruge halvdelen af omklædningsrummet til at låse redningsveste, til hans
kajakundervisning, inde. Han må ikke bruge “den gamle badebro”, som bliver genopbygget som
inden stormen, men han må bruge pladsen til højre derfor.
- Trygfonden vil gerne til Sandvig ed deres livreddere, da der ingen badende er på Antoinette
stranden.
- Der er ved at være en lysfest på beddingen. Jens Jørgen oppe fra Hammerfyr har en ide.
- Der arbejdes på at få internet “hotspots/adgang” til gæster /turister i byen.
John Lefland vil gerne fortsætte med fællesspisning hver første søndag i måneden i Rådstuen.
Det er gratis, men medbring lidt mere mad end du selv spiser.
Liane Dransfeldt Kjær foreslog en postkasse til råd og ideer. Der findes en ved Rådstuen, den er
hvid og står i hækken. Der vil blive taget et billede af den og sendt rundt med mail, så alle ved hvor
den er.
Anders Arvidsen spurgte ind til den gamle badebro, om genetablering og handicapadgang - vi
blev enige om at tage det op i bestyrelsen og arbejde lidt for det.
Kjøller spurgte ind til et musiktelt - Claus Larsen fortalte at der er ved at blive søgt en fond til telt
på ca 20.000 kr og et lydanlæg.
Ole sagde at man skulle sørge for at få fordelt opgaverne, så det ikke altid er de samme der bliver
trukket på.
Susanne Gliese sagde at man kunne lave en akut telefonliste til her &nu opgaver.
Der var en præsentation af de nye tilflyttere i byen.
Finn Kaas fortalte at han har købt Spar og har rådighed over den fra d.5.9.2017. Og at han ikke
ved hvad han skal bruge den til - forslag modtages gerne. Men den fortsætter som
købmandsforretning i denne sæson
Til sidst blev der sagt en stor tak til Birte, John og Svend Erik, de fik nogle flasker vin.

Medlemstrøjer: Vi vil gerne belønne og give de frivillige en t-shirt med Sandvig foreningens
logo på, som de kan have på ved de forskellige arrangementer de er frivillige på. De bliver
udleveret til GF.

Der blev sendt sedler rundt hvor man kunne skrive sig på til at hjælpe med disse opgaver. Heidi
skriver dem sammen.

Vi har brug for flere frivillige
Skriv jer på skemaerne:
- Medlemsfest inden 1. april
- Anskaffelse at juletræ til scenepladsen
- Opdatering af hjemmesiden
- Skt. Hans
- Julestue
- Juletræstænding m.m. – 1. advent
- Nytårs fakkeloptog
- Hjemmeside

