



Referat 
Generalforsamlingen i Foreningen Sandvig 2020


19. sep. kl. 15.00 2021 i pejsestuen på Hotel Sandvig havn/ Dideriks Veranda


• Valg af dirigent blev Elsebeth Fermann og referent blev Niels Lau 
	 

• Præsentation af bestyrelsen og deres arbejdsområder 
• Formanden; Rie Hansens hovedopgave er at tegne foreningen udadtil. Rie varetager 

derudover: Flagtjansen og bemandingsliste på Sandvigscenen, FB opslag, tovholder 
Sankt Hans.


	 Rie aflagde sin beretning for året 2020, det år hvor meget var lukket ned pga Covid 
	 19 situationen. Rie fortalte bl.a.  Da vi nåede frem til slut juni, fik vi lov til, at holde 	
	 udendørsarrangementer med restriktioner. Vi gennemførte derfor tirsdagsmarkedet,  
	 7 torsdagskoncerter , gratis morgenmad på stranden, udlejning af Rådstuen samt 	  
	 flaghejsning. Det blev et år med mange danske turister og vi må konstatere, at vi  	
	 mangler restauranter til at bespise dem. Vi lokale, skulle vænne os til, at bestille  		  
	 bord, hvis vi skulle ud at spise.

	 Der er mange opgaver, der er afhængig af et godt samarbejde med BRK. Vi gør alt,  
	 hvad vi kan få at få BRK til at løse de opgaver, der er deres. Mange af Jer kontakter   
	 os, hvis en bænk er gået i stykker, hvis der er hul i asfalten eller hvis badebroen er  	
	 blevet skadet. Vi er glade for at få disse beskeder, så vi kan bringe dem varede til  	
	 BRK, men I kan selv gøre noget. Brug FB-siden BRK og skriv der eller download  	
	 app’en Borger Tip, snap et foto og beskriv problemet. Det hjælper at vi er flere til at  
	 pege på manglerne. (Vi skriver tippet på hjemmesiden).

 	 Stor tak til alle de skønne frivillige. Vi kan ikke gennemføre vores aktiviteter uden 		
	 Jeres hjælp.

	 Tak fordi GF var så gavmild, at donere penge til at få renoverer broen i Hammersø.

 	 Der blev spurgt ind til BRK samarbejdet: Hvem tager sig egentlig af, hvis de tre 	  	
	 indgangsveje til byen er blokeret af parkerende biler? Hvordan kan man få lov at  	
	 bygge uden at skulle medtænke parkering?

 	 Svar fra Kjeld: Vi er netop i dag blevet kontaktet om et møde med BRK for at drøfte  
	 parkeringsproblemerne.

	 

• Kasserer, René Thisen og Linda Metzsch. René laver det store resultatopgørelse og 

budget og holder øje med økonomien i det daglige. Linda opkræver kontingent og 
sørger for vekslepenge til alle vores arrangementer og er kasse-mester ved 
musikarrangementerne.


• Claus Larsen, tovholder på Sandvig Scenen og Musikfestival, BRK. Claus fortalte, at 
han brugte rigtig meget tid på, at kommunikere med Politiet om, hvordan, vi kunne 
gennemføre nogle aktiviteter. Det var ikke nemt. Torsdags musikerne blev hurtigt fundet 
og vi gennemførte 7 koncerter med mange Coronarestriktioner på Sandvig Scenen.


• Kjeld Hammer, Kommunikation med BRK. Kjeld og Claus inviterer hvert år BRK til 
dialog om, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Det er meget positivt. Men de oplever 
gang på gang, at de kommunale folk ikke engang gider at svare på deres mails eller at 
de ikke melder fra til møder. De er indimellem tæt på at opgive. Det tærer på kræfterne.  
Men det lykkedes at få de gamle lamper på på Sandvig Scenen.




• Elsebeth Fermann, Referater, hjemmeside med Naja, Bornholm.info, Denne Uges 
Bornholm, Bornholmstidende, markedsføring af musikfestival, plakatopsætter, mm, 
almindeligt kontorarbejde.


• Kirsten Juul, Tovholder på Strandrens og ølsalg/Øl-cykel, Rengøring af Rådstuen og 
sammen med Anders A køber hun ind til arrangementerne.


• Linda Metzsch, Tovholder på Jul og Nytår. Vi stod faktisk klar med et nyt tiltag til jul. Vi 
ville samarbejde med Havneforeningen om at forandre havnen til ren juleidyl. Der skulle 
være udendørs boder, julemusik og køb og salg af dekorationer, pynt m.m. Men til 
trods for at tirsdagsmarked kunne gennemføres måtte vi ikke gennemføre dette tiltag. 
Vi har det på tapetet til jul 2021.


•
Præsentation af Foreningens arbejdsgrupper 
•  Bogby og Kulturugen, Jan Eskildsen. Jan Eskildsen er ikke tovholder på  	 	

Kulturugen 2022. Coronaen havde aflyst de fleste arrangementer. Men salget fra  	 	
Bogholmerne gennemførtes.


• Tirsdagsmarked, Karina Kraft (Rie Hansen) Linda. Blev gennemført. Linda har  	 	
overtaget Grets rolle som kasserer.


• Markedsføring af Sandvig, Rie Hansen, Kirsten Juul, Elsebeth Fermann og Kjeld. Vi 
har en pulje penge øremærket Markedsføring, de gamle ASTE-penge. Dem vil vi bruge 
på, at lave en lille appetizer video om Sandvig. Vi vil sætte fokus på byens folk, turister 
og natur. Vi har engageret selveste Daniel Mühlendorph og han har taget opgaven. Vi 
afventer hans udkast til en drejebog. Vi kommer først til at skyde optagelserne i 2022. 
Hivs man kan se sig selv som speaker (bornholmsk) så kontakt os.


Kommentar fra Kalas, Christina: Sønnerne kan tilbyde undervandsoptagelser. 

• Rådstuen udstillere, Niels Lau. Gjorde rede for hvordan han udarbejder sommerens 
plan. Der er nogle udstillere, der ikke får en uge. Der er for mange om buddet.


Der var et par kommentarer fra salen:  
En havde ikke fået en uge i år og var bange for, ikke at få tilbuddet om, at komme med til 
næste år. Man skal bare skrive til Niels.

Niels har udstillere ovrefra. Nogle mente kun, det er for bornholmere. Bestyrelsen ha 
sammen med Niels lavet et forsøg med, at lade andre komme til.

Vi har bemærket, at trods det, at vi gør opmærksom på, at udstillere ikke må hænge 
noget op med hverken tape eller søm, så sker det flere og flere gange. Vi må finde en 
sanktion.

Udstillere ønsker fotos af lokalerne. Der er mål på hjemmesiden.

• Chef indkøber, Anders Arvidsen. Måske den vigtigste rolle. Intet øl, ingen indtægt.

• Vicevært for Rådstuen, Henrik Hansen. Har haft møde med BRK om, en make-over af 

Rådstuen. Der bliver kalket inde til efteråret, ude til foråret.

	  
• Regnsskabsaflæggelse og forslag til budget, Linda og Rie. Bilag

Gennemgang af regnskab og budget for 2021

Vedtaget uden bemærkninger. 

• Fastsættelse af kontingent: 
	 Bestyrelsen foreslår at vi beholde de nuværende takster. 

	 150 kr for private og 1200 kr for erhvervsdrivende


• Behandling af indkomne forslag:  
	 Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring. Bilag Tilføjelse på Vedtægterne punkt 4  

	 Vedtaget	 	 




	 Forslag op opsætning af små skure til leje (bilag 2) Line Juhl Kronow

	 Der var flere positive tilkendelser og et par tvivlere.

	 Generalforsamlingen afventer et mere konkret forslag fra Line til næste GF.  
Forslag uden for dagsorden, fra Jens Sandvig Gaard:  
Hvad med at få lavet en tømmerflåde, der kan fæstes fast i havbunden. Man skal kunne 
svømme ud til den og komme op og kunne springe fra den. 
God ide, men der skal en tovholder på og det kræver nogle sponsorer. 

• Bestyrelsens strøtanker om fremtiden 
Skal vi ændre konceptet Torsdagskoncert og udvinde med en madbod, der sælger/ picknick kurv 
fra restauranterne? Drøftelse. GF foreslog, at vi kontakter Falafelvognen og får ham med hver 
torsdag. Der var debat om, hvorvidt det tager noget fra de eksisterende restauranter. De har 
tidligere være inviteret, men ingen kunne magte opgaven. Det er noget vi skal have drøftet med 
dem.

Ændre jul-konceptet. Som beskrevet i punkt Præsentation af bestyrelsen, Linda Metzsch


• Valg,  Følgende er på valg: 
  Formanden		 	 Rie Hansen, modtager genvalg

  3 bestyrelsesmedlemmer Elsebeth Fermann, modtager ikke genvalg	 

	 	 	 	 Kirsten, modtager genvalg

	 	 	 	 Linda Metzsch, modtager genvalg


Stine, Lindesdal kom ind i bestyrelsen


Birgit ønskede at blive valgt ind i bestyrelsen, hun blev opfordret til opstilling til næste 
generalforsamling.  Hun vil gerne være vagthund på BRK. Vi foreslog Birgit at vente til 
næste GF. 


	 	 	 	 	  
	 	 	 	 

    Suppleanter: 	 	 	 Tina Borby, er på valg 2022

	 	 	 	 	            Lynn Hansen, er på valg 2022


• Valg af 2 revisorer 
	 	 	 	 	 Grith Arvidsen, modtager genvalg

	 	 	 	 	 Kasper Flygare, modtager genvalg


• Eventuelt 
Tina Borby: Fællesspisning bliver hjemme hos Tina og Allan

Birgit, ønskede en slukning af gadebelysningen om natten, så vi kan se stjernehimlen.

Jan, Sct Hans Bålet er blevet et haveaffalds plads.  

Vi opfordrer folk ;l at køre haveaffald på Genbrugssta;onen. 

Tak ;l alle. Tak fordi I kom i dag. 

(Der var 32 fremmødte) 

Referent: Niels Lau og Elsebeth Fermann


