



Referat 
Generalforsamlingen i Foreningen Sandvig

20. sep. 10.30  2020 på Dideriks Veranda


• Valg af dirigent og referent. 
Dirigent: Elsebeth Fermann


	 Referent: Niels Lau


Forkortelser:

GF: Generalforsamlingen

FM: Formanden, Rie Hansen

BS: Bestyrelsen

MF: Musikfestival

FS: Foreningen Sandvig


Deltagerantal 25 

Bestyrelsen: Rie hansen, Kjeld Hammer, Claus Larsen, Kirsten Juul Jensen, René Thisen 
og Elsebeth Fermann (Afbud fra Linda Metzsch)  
	 

• Bestyrelsens beretning og forslag til arbejdsprogram 

• Formanden; Rie Hansen

• Rie bød velkommen til en lidt anderledes GF. Det var FM’s første og det var 

forenings første udendørs GF. FM berettede, at dette år har været fyldt op med 
Corona forandringer. Ingen plan kunne fuldføres som planlagt. Først havde BS 
måtte aflyse alle planlagte arrangementer, uanset, hvor ondt det gjorde. Senere 
på sommeren åbnede en lille dør sig i Coronasmitten og vi kunne komme på 
banen med en slanket udgave af torsdagskoncerterne, tirsdagsmarkeder, vores 
gratis morgenmad, børnegøgl og strandrensning. Sandvig Scene Plads blev 
inddelt i siddezoner, vi flyttede baren ind i skuret og vi lukkede max 150 
personer ind på pladsen. Alle blev sprittet af først. Det var dejligt at mærke den 
store opbakning fra byens folk. På kort tid havde vi alle hjælpere på plads. 


	      Der var også hurtigt hjælpere til at passe flaget ved stranden. Flagtjansen 	 	
	      fungerer på den måde, at man kan byde ind med på en ugen af gangen. Den 		
	      går fra søndag til søndag i hele vores flagperiode. Vi flager fra ca 1. juni til og 		
	      med uge 42. Igen en stor tak til alle Jer, der har taget flaget, så vi hver dag kan 	
	      pryde stranden med Dannebrog.

	      FM indskyder en bemærkning om, at det lige netop var det, der trak hende ind 

	      i på FM-posten. Følelsen af at være med i noget frivilligt, hvor folk med glæde 	
	      tager fat, er givende. Det er dejligt, at så mange vil løfte med, for at få byen til at 
	      blomstre. Tak for det.


• Bogby, Jan Eskildsen

	      Se beretning

	      BS er fuld af beundring over, hvad Jan og hans hjælpere kan få ud af gamle 	 	
	      bøger.	 




• Musikfestival, Claus Larsen

• Var glad for, at vi kunne gennemføre 7 torsdagskoncerter, som alt i alt sådan 

næsten kørte rundt økonomisk. Det var ikke mindst fordi, musikerne var villige 
til, at gå ned i pris, bare for at få lov at spille på Sandvig Scenen. 2021 
planlægges der endda med en til to flere koncerter end sædvanligt. Vi tror, på 
en god sæson. Claus og Rie håber, MF vil blive gennemført 2021 i sin planlagte 
model. Claus har allerede fået ændret dato og år på Rigmors plakat. Stor tak til 
alle hjælpere på koncerterne, uden Jer ingen koncerter.


	      Stor tak til Wonderpuljen, som har doneret Musikfestivalen med 20.000 kr.

	      (Claus viste en mega stor check frem, som han og Rie modtog i sommers.)

	 	 


• Udstillere i Rådstuen, Niels Lau

• Alle uger i sæsonen har været booket. Der er en spirende tendens, hvor gallerier 

gerne vil udstille. Således har et bornholmsk galleri samt et galleri ovrefra 
udstillet. Det byder Niels velkommen. Udstillere er ofte gengangere, der gerne 
booker samme uge år for år. Indtægterne for udstillerene er stigende, 2020 gav 
20.200 kr.	BS takker Niels for det arbejde, han gør for udstillerne. Der var debat 
om, hvordan man får nye og flere udstillere. GF foreslog, at vi sætter et skilt i 
Rådstuen om, hvor man kan henvende sig for, at booke en udstilling.


  

• Tirsdags Marked, Rie Hansen

• FM aflagde beretning for Karina Kraft. Der er aldrig noget, der er så skidt, at det 

ikke er godt for noget. Corona-reglerne har faktisk bragt god ro og orden på 
kræmmerne, som meget bedre respekterer alle regler om ankomst/lukketid 
mm. Karina er meget tilfreds med den udvikling og er dermed klar til at være 
tovholder for sæson 2021. BS retter en stor tak til Karina for hendes indsats.


• Sankt Hans bålet 
• Dirigenten tillod at dette punkt blev behandlet udenfor dagsorden. FM rejser et 

forslag fra BS om, at vi ansøger BRK om tilladelse til at brænde bålet af i 
nærmeste fremtid. Der vil blive indbudt til, at man kan tage kaffe/kage, tæpper 
og stole med og sidde og nyde bålet en efterårsaften. GF nikkede til forslaget. 

	     
• Samarbejde med BRK og Parkering i Sandvig, Kjeld Hammer og Claus Larsen 

     Se vedlagte referat fra mødet med BRK

	      Der var debat om trafik og parkering i Sandvig. Der kom forslag om, at få BRK 	
	      med på tanken om, at få lavet en sti på marken langs med Langebjergvej fra 	 	
	      Hammershusvej og op til Sænevej. Der er frygtelig meget trafik.

	      Der var debat om lamperne i byen. Nogle er generet af dem. Vi lægger en 	 	
	      kontakt på hjemmesiden, så man kan kontakte BRK, som meget gerne vil 	 	
	      hjælpe med lys-gener.

	      El-kassen skal flyttes indenfor bommene, så uvedkommende ikke kan tappe 		
	      strøm til el-biler.

	      Sandliniens beboere har en sag om hastighedsnedsættende bomb kørende 	 	
	      med BRK. BRK har stadig ikke fået sat dem op.

	      


	 


• Regnsskabsaflæggelse og forslag til budget, René Thisen. Bilag 1-4

• Regnskabet gennemgået. Godkendt uden bemærkninger. 

• Det fremlagte budget, som dog ikke rigtig passer i denne Corona-tid, blev 

godkendt, som det budget, vi lavede til den aflyste GF 22.03.2020. 



      Tak til Linda Metzsch for altid at holde styr på den daglige økonomi.


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

	 150 kr for private og 1200 kr for erhvervsdrivende

	 Begge kontingentsatser blev godkendt. 

• Behandling af indkomne forslag: 
Tilskud til renovering af broen ved Hammesø. (Bilag 5)


	 Bent Ernst Nielsen fra Sportsfiskerforeningen fremlagde problemet med 	 	  	
	 renoveringen af broen i Hammersø. De mangler penge til at kunne få renoveret 
	 “vingerne” på broen. Lige nu har de midler til det lige stykke med hjælp fra 	 	
	 Bornholms Brand, 100.000 kr. Med 10.000 kr fra FS, kan de tilføje en vinge. Alt har 	
	 stor betydning. GF stemte enstemmigt for. 
	 Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring (Bilag 6)

	 Godkendt

	 Tilskud til renovering af broen ved Hammersø. (Bilag 7)

	 Godkendt

	 Forslag til nyt navn til “Sandvig Sceneplads” (Bilag 8)

	 Godkendt 

 

• Valg 
   Følgende er på valg:

   Kasserer	 	 	 	 René Thisen, modtager genvalg. Valgt med klap

   3 bestyrelses medlemmer:   	 Heidi  Møller Kjær, modtager ikke valg. 

	 	 	 	 	 Claus Larsen, modtager genvalg. Valgt med klap

	 	 	 	 	 Kjeld Hammer, modtager genvalg. Valgt med klap

  

BS kom med en opfordring til, at få et til to nye medlemmer i bestyrelsen.

  Sandja Brügmann, Strandvejen 57 blev valgt ind. Tak 
	 	 	 	 

    Suppleant:		 	 	 Tina Borby, modtager genvalg. Valgt med klap

	 	 	 	 	 Lynn Hansen, modtager valg. Valgt med klap


• Valg af 2 revisorer 
	 	 	 	 	 Grith Arvidsen, modtager genvalg. Valgt med klap

	 	 	 	 	 Kasper Flygare, modtager genvalg. Valgt med klap


• Eventuelt 
Vi mangler tovholder for Kulturugen. uge 38 2021 
 
Tak til Vibeke Tungelund, Anders Arvidsen og Benny Starup for altid at stille 
op til vores gratis morgenmad.  

Vi mangler en tovholder for lidt Petanque komsammen. 

Festudvalget opfordres ti, at lægge festen hos Hotel Pepita, som har givet 
tilsyn om, at de gerne vil lægge lokalet til. Tak 



Tak til Kirsten og medhjælpere for indsatsen med at sælge øl/vand på 
tirsdagsmarked. 
Tak til strandrensningsholdet Kirsten og Linda. 

Sluttelig gav FM, Rie Hansen en stor tak til Heidi Møller Kjær, som gik ud af BS. 

Referat revideret af Elsebeth Fermann
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