Referat fra den ordinære generalforsamling d.20.03.22.
Den Gamle Rådstue. Kl.11-14.
•

Valg af dirigent & referent
o Elsebeth blev valgt som dirigent
o Kjeld blev valgt til referent

-

Inden mødet gik i gang, gjorde Michael Fahlgren opmærksomt på at deres input til GF ikke var med på
Dagsordenen. Pia Bajlum oplyste at hun havde haft problemer med, at sende mail ved brug af forenings
mail-link på hjemmesiden. Bestyrelsen var uklar på om årsagen, og det blev derfor vedtaget, at Michael
Fahlgrens oplæg ville blive taget med i dagens program under indkomne forslag, samt det ville blive
undersøgt om mail-link på hjemmesiden fungere som de skal.

•
•

Bestyrelsens beretning & arbejdsprogram v. Rie m.fl.
FORMANDENS BERETNING:
o Formand Rie, bød velkommen og startede med at takke alle de mange frivillige som er med til at
gøre foreningen aktiv.
o Rie oplyste at der til 2022 er bestilt t-shirt i forskellige størrelse til alle dem der er frivillige.
o Allerede nu kan alle der har lyst, melde sig til flagtjansen. Tilmeldings-skema lå fremme.
o Også skema til vagter i forbindelse med Torsdagskoncerter på Sandvig Scenen lå klar til at
frivillige kunne tilmelde sig.
o ”Jul i Sandvig” blev i 2021 ændret, så man i samarbejde med Havneforeningen, flyttede den
traditionelle juletræstænding m.m. ned på Sandvig Havn. Dette blev arrangeret med kort varsel,
men fornemmelsen var at det var en god idé, og det er derfor besluttet at man fremover afholder 1.
advent på Sandvig Havn, med boder, juletræstænding m.m.
 Pia Bajlum tilbød sig som tovholder for ”Jul i Sandvig”, og flere tilbød at hjælpe til. Der er
afsat 10.000,- kr. i budgettet.
 Naja foreslog at medlemmerne fik en påmindelse om at deltage i god tid før afholdelse.
o Rie informerede om den reklamefilm, som foreningen er ved at forberede i samarbejde med Daniel
Mühlendorf. Optagelser forventes at blive færdige i løbet af 2022 sæsonen, og alle må gerne
bidrage med fotos/video som kunne være relevante.
o Evt. rettelser m.m. af foreningens hjemmeside,www.sandvig.info, bedes oplyst til Naja. Najas
kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden.
o Rie oplyste at det kunne være dejligt hvis der var nogen der havde lyst til at være tovholder på
”PENTANQUE”. Udover at der er en bane, så kunne man evt. holde konkurrencer og hygge, for
yderligere at styrke sammenholdet i byen. Henvendelse kan ske til Rie.
o Kulturugen er en vigtig begivenhed på Bornholm, og Sandvig har hidtil været en aktiv del. Jan
Eskildsen har været tovholder i 2021, men ønsker at andre tager over, da han er optaget af Bogby
og andre projekter.
 Derfor appelleres til at der en andre der tager over. Henvendelse kan ske til Rie.
 Kulturuge tilmeldingsfrist er d. 12. april, så det haster med at finde en tovholder.
 Kulturugen afholdes i 2022 fra d. 16-25. september og d. 20/9 er det Allinge/Sandvig som
står for.
 Bestyrelsen vil arbejde med at finde hjælpere til en kommende tovholder.

•

Claus Larsen; Musik i Sandvig (Torsdagskoncerter & Musikfestival):
o Claus takkede for en god 2021 sæson med musik i Sandvig.
o Sandvig Scenen er blevet renoveret/malet i 2021, og vil blive malet i 2022 også.
o Der var planlagt 8 musik arrangementer på Sandvig Scenen i 2021, 1 blev aflyst pga. vejret. I 2022
er der også planlagt 8 arrangementer. Der har været rigtig god opbakning og deltagelse.
o I forbindelse med Musikfestival 2021 blev der etableret scene på Strandpromenaden, hvilket var
en succes, som vil blive gentaget i 2022. Claus har indsendt byggetilladelse til BRK og
håber/forventer svar i tide før afholdelse.
o Den Kgl. Opera har meldt deres ankomst igen i 2022.
o I forbindelse med Musikfestival 2022 arbejdes der på at lavet noget for børn på Sandvig strand.
Dette er i samarbejde med ”Børn på Nordlandet”

o
o
o

Der arbejdes også på at der skal være musik og dans lørdag aften i festival ugen.
Claus præsenterede årets Musik Festival plakat. I 2022 er det endnu en af byens fantastiske
kreative kvinder, Inga Schlosser, som står bag maleriet til plakaten. Tak til Inga for det flotte bidrag.
Folk som kunne tænke sig at være frivillige i forbindelse med Musikfestival og torsdagskoncerter
på Sandvig Scenen, kan henvende sig til Claus. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

•

Linda Metzsch; Tirsdagsmarked:
o Tirsdagsmarked er nu 100% integreret med Foreningen Sandvig
o Der var 45 kræmmere i 2021 som betaler 40,- kr. pr. gang de deltager.
o Foreningen har støtte økonomisk med afholdelse af live musik, hvilket har øget salget af
øl/vand/vin betydeligt i forhold til tirsdage uden musik. Det vil derfor fortsætte og om muligt
intensiveres.
o Afholdelse er juni og august i tidsrummet kl. 16-19 og juli fra kl. 16-20.
o I forbindelse med op og nedtagning, har man valgt at trafikken er ensrettet fra promenadekiosken
og hen mod Rådstuen, hvilket fungere godt i 2021.
o Der kom debat omkring Kebab spisevognen. De betaler i dag 40,- kr. plus strøm for at deltage på
tirsdagsmarked. Dette er efter manges menig billigt, og det blev foreslået at tage en dialog med
folkene bag Kebab vognen. Et forslag kunne være at de betaler for en af musik-arrangementerne.
Der var enighed om, at de er et godt supplement til det pres der er på spisesteder i højsæsonen,
så der er stort ønske om deres forsat deltagelse.
o Kebab vognen vil også blive bedt om, at komme med en større affalds-spand, end den de har i
dag, da der er stort pres mht. affald, pga. deres indpakning m.m.
o Generelt var der ønske om, at der blev etableret flere affalds-spande i forbindelse med afholdelse
af tirsdagsmarked.

•

Jan Eskildsen & Jytte Pedersen; Sandvig Bogby & Kulturugen 21:
o Der var 6 Bogby arrangementer i 2021, hvilket måske var lidt i overkanten. Der var moderat
fremmøde, måske pga. af corona-situationen.
o Bogby havde i 2021 rekord omsætning på ca. 45.000,- kr.
o Største succes er salg af mange bøger, samt ”Karen Blixen” arrangementet, hvor ca. 40 deltog.
Der var så stor spørgelyst, af Jan ikke fik brug for sine forberedte spørgsmål.
o VEDHÆFTET KOPI AF BOGBY OG KULTURUGE PRÆSENTATION
 Der ønskes en ny tovholder…se punkt under formandens beretning.
 Vedhæftet oversigt over datoer i forbindelse med Kulturugen.
 Lotte fra Sandbogaard oplyste at de fortsat meget gerne vil have en ”bogholmer” stående
ved Sandbogaard.

•

Stine Flygare; Hjertestartere i Sandvig:
o Stine oplyste at der arbejdes på at få et smlet overblik over de hjertestarter som er i Sandvig.
o Pt. er det kun den ene der er på Sandvig Havn som er reg. Iflg. www.hjertestarter.dk
o Lindesdahl har en indendørs som vil blive sat udenfor, og tilmeldt oversigt-kortet.
o Der er søgt om yderligere en hjertestarter til opsætning på Sandvig Scenen.
o Såfremt der findes hjertestartere hos byen hoteller/restaurationer, så kan man tilmelde disse på
www.hjertestarter.dk såfremt man ønsker at offentligheden skal have adgang til disse.
o Der blev foreslået at man også ansøger om at få hjertestarter ved toiletterne ved stranden.
o Det er også en mulighed at foreningen investerer i opsætning og drift af en.
o Elsebeth spurgte ind til om man nogen steder kunne se hvor mange hjerteløbere, som er tilmeldt i
området. Der findes en app, men så vidt vides kan man ikke se hvor mange der er tilmeldt. Turister
som besøger Sandvig, og om er tilmeldt, vil også blive varskoet, når de opholder sig i Sandvig.

•

Regnskabsaflæggelse & forslag til budget v. Rene Thisen.
o Se vedhæftet regnskab og budget, som blev præsenteret og godkendt.
o Resultat på overskud = ca. 32.000,- kr. opfattes som meget tilfredsstillende.
 Egenkapital = 250.000 kr.
 Hensat = 200.000 kr.
 Likviditet = ca. 450.000 kr.
o Resultat 2022 er budgetteret til underskud = ca. 52.000,- kr.

•

Renovering og vedligeholdelse af Rådstuen
o Det er BRK som har ansvaret, og pga. corona har der ikke været vedligeholdelses arbejder på
bygningen. Renovering er godkendt til at ske i 2022. Dog så oplyser Henrik (Vicevært Rådstuen),
at foreningen har fået dispensation til at der etableres forsatsvinduer i køkkenlokalet, samt
reparation af kalk skader inden som ude.

•

Fastsættelse af kontingent; 150kr for private(personlige) & 1200kr for erhverv (Giver 2 stemmer v. GF) –
blev vedtaget til at være uændret.

•

Behandling af indkomne forslag:
o
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

•

•

UDSTILLINGER I RÅDSTUEN:
Bestyrelsen: Ønske om at nedsætte et udvalg til at varetage udstillere i Rådstuen. Niels Lau står
pt. Alene med den opgave, og da efterspørgslen efterhånden er rigtig stor, forslår vi at et udvalg
kunne hjælpes ad med opgaven & sikre en god, spændende repræsentation af kunsthåndværk,
både lokale & oversøiske.
Birgit tilbød at hjælpe Niels Lau, med den årlige tildeling, i henhold til de ansøgninger der er
modtaget senest d. 31. januar hvert år.
Generalforsamling henstiller til at de skrevne procedure, som fremgår af foreningen hjemmeside,
efterleves, og at alle ansøgere ligestilles, og at ansøgere får svar medium februar, om hvilken
periode der er tildelt.
Når udvalget bestående af Niels og Birgit, har lavet en fordelingsplan, så præsenteres denne for
bestyrelsen, gerne via mail. Bestyrelsen godkender planen og udstillere orienteres herefter.
Det blev foreslået at der kikkes på udlejnings-priserne, særligt om det skal være dyre at leje
Rådstuen i højsæsonen.
FRILØBSINDHEGNING TIL HUNDE:
Jytte Pedersen m.fl. : Forslag til friløbsindhegning til hunde. Ønsker GF`s opbakning til at gå videre
med projektet til diverse styrelser det vedrører.
Henrik præsenterede forlag om etablering af hundeindhegning i Sandvig.
SE VEDHÆFTET
Generalforsamlingen bakkede op om, at udvalget går i dialog med Slot- & Naturstyrelsen. Resultat
vil blive forelagt bestyrelsen, som tager beslutning om det videre forløb.
INTERNET TIL RÅDSTUEN:
Michael Fahlgren har stillet forslag om, at der kommer stabilt hurtigt internet til Rådstuen.
Rie forslog at man går i dialog med BRK for i samarbejde at finde en løsning, hvilket
generalforsamlingen bakker op.

Valg:
- Kasserer;
René Thisen modtager genvalg
-

2 bestyrelsesmedlemmer;
Claus Larsen modtager ikke genvalg
Kjeld Hammer modtager ikke genvalg

-

Ny valgte blev:
o Pia Bajlum
o Jakob Beier Lund

-

Suppleanter;
Tina Borby modtager ikke genvalg
Lynn Hansen modtager genvalg

-

Kritiske revisor & en suppleant;
Grith Arvidsen modtager genvalg
Kasper Flygare modtager genvalg

Eventuelt:
o Nina fra Hammersø foreslår at der etableres møntvaskeri i byen.
 Bestyrelsen vil se positivt på at modtage et oplæg til, hvor og hvordan man kunne forestille
sig et sådanprojekt kunne se dagens lys.
o

Elsebeth efterlyser at der på fremtidige generalforsamling gøres status over udviklingen af
medlemstallet.
 Bestyrelsen vil tage det med fremover

o

o

o

Nina spurgte ind til parkering situationen i byen.
 Claus og Stine har løbene dialog med Politi/BRK og afventer at der indkaldes til nyt møde
med BRK.
 BRK er positive overfor at etablere flere P-pladser, og vil gerne se på de helt oplagte
steder, som er blevet udpeget sammen med foreningen og BRK. Blandt andet med flere
optegnet båse og skiltning til hvor der er p-pladser.
 Der er dialog omkring mulighederne for at etablere p-pladser på marken foran The Falcon
Hotel.
 Det er vores oplevelse at Bornholms Politi ser igennem fingrene, mht. til ulovlig parkering,
så længe at der parkeres med omtanke. Det er et ønske at der er ”fri” parkering, så længe
vi i højsæsonen er udfordret på ledige p-pladser.
Birgit opfordrer til at Foreningen Sandvig lægger pres på BRK, for at de overholder
byggetilladelser, om at der skal være p-plads på egen grund, når der søges om
udbygning/ombygning/nybyg.
Line fra Danhostel/Verona oplyste at hun ikke havde fået svar på et forslag sendt til bestyrelse.
 Bestyrelsen erindre ikke at have modtaget dette, og beder om at få det tilsendt på ny.

Rie Hansen afsluttede med at overrække vingaver til de 2 fratrædende bestyrelsesmedlemmer, Claus og Kjeld.
BILAG:

-
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