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Fra de guidede ture for Sandvigborgere maj 2015
De første fondsansøgninger blev sendt af sted i efteråret 2015, men efter to afslag delvis begrundet i de
mange ansøgninger, måtte vi erkende at regeringens nedskæring af fonde og fondenes muligheder har
bevirket, at konkurrencen om bevillinger i 2016 er meget stærk.
Vi har nu ansøgt tre fonde med en opstrammet og finpudset projektbeskrivelse og finansieringsplan.
Det første svar forventes om en måned. Desuden har Foreningen Sandvig, foruden de frivillige
arbejdstimer til etablering og vedligeholdelse af stien, bevilget 10.000 kr. i egenfinansiering. Der er
søgt midler til etablering af stien og midler til en turguide, hjemmeside og app.
Da vi ikke må påbegynde etablering af stien før vi hører fra fondene, er tidsplanen for projektet ændret
til: Starttidspunkt maj 2016 og sluttidspunkt senest påske 2017. Vi krydser fingre.
Hilsner fra Kulturstigruppen, Svend Erik, Sus, Niels-Jørn, Nytte og Barbara

Tirsdagsmarkedet har endnu engang sponsoreret sit overskud til indkøb af endnu en bænk til
Strandpromenadens træterrasse.

Kjeld

FORENINGEN SANDVIG INDKALDER HERMED TIL GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 8. marts 2016 kl.18.00
På Café Værftet, Sandvig
Der vil blive serveret sandwich og kaffe i pausen, øvrige drikkevarer kan købes i baren

Dagsorden.











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 bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant
Medlemmers tilslutning til deltagelse i udvalgsgrupperne;
Valg af revisor og revisor suppleant
Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg:

Kjeld Hammer, formand
John Lefland
Grith Rye Arvidsen
Lars Kjøller, næstformand

Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager ikke genvalg
Modtager ikke genvalg

Medlemmer af bestyrelsen, som ikke er på valg i år:
Svend Erik Nielsen
René Thisen, kasserer
Elsebeth Fermann, sekretær
Tina Christensen, suppleant
Lynn Hansen, suppleant
Revisorer, som er på valg i år:
Christina Juel Sørensen
Claus Larsen

Modtager genvalg
Modtager genvalg

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest den 1. marts 2016,
enten pr. mail til: kontakt@sandvig.info eller til FORENINGEN SANDVIG c/o Rådstuen.
Strandpromenaden 24, Sandvig, 3770 Allinge

Kun medlemmer med betalt kontingent for 2015 har stemmeret.
Kontingent pr privatperson er 150,- kr. 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

RÅDSTUEN
Udover kunstudstillinger hele sommeren, har Rådstuen været flittigt benyttet hele året. Tegnekursus
hver tirsdag og gymnastik hver onsdag hele vinteren.
Fællesspisning den 1. søndag i hver måned.
Foreningen Sandvig holder sine bestyrelsesmøder i Rådstuen. Andre foreninger i Sandvig har afholdt
deres generalforsamlinger. Sandvig Bogby afholder også deres møder her.”Historiske foreninger”
brugte Rådstuen som en del af Folkemødet sidste år, og til Folkemødet i år har Enhedslisten booket sig
ind. Den er blevet lejet ud til en del private arrangementer, runde fødselsdage, påskefrokoster og
julefrokoster.
Hvert år er der Julestue i Rådstuen som efterhånden er blevet en af de faste traditioner. En anden fast
tradition er fakkeltoget gennem byen nytårsaften som slutter i Rådstuen med champagne og
kransekage.

70 til Nytårsfakkeltog
i Sandvig

I år havde Lene Hammer annonceret fakkeltoget på Facebook, hvilket medførte en enorm tilslutning.
Der var 60-70 personer der deltog. Der kom folk både fra Tejn og Rønne. Vi havde ikke fakler nok og
kransekagerne måtte vi halvere, men der var en fantastisk god stemning og champagnen og
sodavandene slog til.
Til næste år vil vi sørge for, der både er fakler og kransekage nok.
Til fællesspisning den 1. søndag i måneden er der nogen der har spurgt: Hvordan kommer man på
mail-listen? Vi tænker at den bedste måde at oplyse omkring fællesspisning, er en fast annoncering i
"Sandvig på Kryds og Tværs" og på Foreningens hjemmeside. Alle er meget velkommen til at
møde op om søndagen kl. 18.00. Man behøver ikke at have meldt sig til på forhånd. Man tager
lidt mere mad med end man selv kan spise og drikkevarer til eget brug. Alle som har lyst kan komme
på fællesspisningens mail-liste.
Der bliver sendt en reminder et par dage før fællesspisningen, hvor man også opfordrer til at tage
naboer og venner med.
John

Helhedsplan for Allinge-Sandvig
Sandvig er kommet med i planlægningen af Folkemødet. Claus Larsen og jeg sidder med i
styregruppen om Helhedsplanen for Folkemødet.
Lørdag d. 9. jan. 2016 var der workshop i Nordlandshallen med deltagelse af ca. 70 borgere. Flere fra
Sandvig var mødt frem. Formanden deltog selvfølgelig også.
Vi skulle prioritere de mange forslag, der blev præsenteret på mødet i Domen d. 9. november. Det
blev en meget intens, arbejdsom og inspirerende dag. Deltagerne var inddelt i 5 hovedgrupper.
1. Folkemødet den politiske by - turistby, helårsby
2. Værtsby - indkvartering
3. Vejnet - Trafik og parkering
4. Landskab - stier og friluft turisme
5. Byrum – torve, pladser samt diverse offentlige arealer
Vi har efterfølgende været til møde tirsdag d. 12. januar med BRK, indkaldt af Gugga, hvor vi
prøvede at samle de prioriteringer, der var kommet fra de 5 grupper i Workshoppen.
Vi arbejder videre med følgende planer:
En sti fra Sandvig til Allinge - eller som det blev sagt: en sti fra Allinge til Sandvig.
En “Rockpool” bag Netto på Kjærenæsgrunden. (En “Rockpool” er et nyt dansk ord, som betyder et
beskyttet havsvømmebassin.)
Skiltning til byerne: Allinge-Sandvig. Finde en god løsning på, at markere byportene, så man straks er
klar over, at man nu kører ind i Folkemødebyerne.
Alle ønsker, at de ændringer, der skal arbejdes videre med, skal være til gavn for os herboende. Det
skal ikke være ændringer, der kun tilgodeser Folkemødet. Vi arbejder for, at ændringer skal tilpasses
naturen og den eksisterende by.
Mange havde lyst til at arbejde videre. De blev indkaldt af BRK. De skal arbejde videre med vores
prioriteringer. De skal undersøge lovstof, søge fonde, tegne, måle og vurdere. De har travet langs
kysten for at få en ide om, hvad der skal til for at realisere en sti.
Formålet med workshoppen er, at få skrevet ansøgninger til Real Dania for de helt store planer og at
få igangsat mindre planer, der umiddelbart kan realiseres af BRK allerede inden FM 2016.
Det er lykkedes os at få sat Sandvig på dagsordenen til disse møder. Vi hoster pænt, når de glemmer
Sandvig. Det har afstedkommet, at vi nu bliver nævnt hver gang og at alle husker at medtænke
Sandvig.
BRK arbejder i øvrigt på, at få Folkemødedirektoratet op til Allinge-Sandvig. Det er her det sker!
Elsebeth Fermann

Sandvig Musikfestival 2016
Sandvig Musikfestival er naturligvis på banen igen i 2016.
Årets festival bliver igen i uge 29, bl.a. fordi vi gerne vil opbygge en tradition med at Sandvig
Musikfestival altid er uge 29.
Vi har talt med flere af musikarrangørerne fra 2015, og kun fået positive tilbagemeldinger fra
arrangementerne. Alle giver udtryk for, at de også gerne vil deltage i 2016. Desuden har andre
forretninger i Sandvig meldt, at de er interesseret i at deltage i vores Musikfestival i 2016.
Økonomien for festivalen i 2015 ser fornuftig ud på trods af aflysningen af arrangementet på Sandvig
Strand.
Derfor er konceptet for Sandvig Musikfestival 2016 stort set det samme som i 2015. Kort fortalt er
konceptet for 2016:

-

-

I tidsrummet tirsdag den 19/7 til søndag den 24/7 vil der blive arrangeret 12 - 15
musikarrangementer i Sandvig og omegn.
Foreningen Sandvig vil arrangere Festivalens åbning på tirsdagsmarkedet, en torsdags koncert på
scenen, en koncert i eller omkring Rådstuen og et afslutningsarrangement. Indtægter til dette fås ved
øl- og vin salg ved festivalens egne arrangementer og fonde ligesom i 2015..
Ved de øvrige arrangementer er det den enkelte virksomhed, der selv arrangerer og betaler
musikken. Her er Sandvig Musikfestival naturligvis behjælpelige, og står for markedsføring ved
bl.a. plakater, programmer og presseomtale.
Foreningen Sandvig vil igen i år sammen med Eventgruppen forsøge at arrangere et
ungdomsarrangement med entre. I år snakker vi om enten et Beachparty, en koncert på Sletten eller
en koncert omkring Store Fyr. Vi har talt med Niels-Jørn på Store Fyr, og han mener, at både ideen
med Store Fyr eller Sletten kan lade sig gøre. Vi har aftalt, at Niels-Jørn sammen med Eventgruppen
og Foreningen Sandvig snarest skal se på mulighederne og træffe en afgørelse om, hvor koncerten
skal være i 2016.
Som noget nyt vil Sandvig Musikfestival sammen med Åben Koncert konceptet DANMARK
DEJLIGST lave en Rasmus Nøhr koncert - det er et økonomisk riskofrit arrangement for Sandvig
Musikfestival. Til denne koncert vil vi åbne op for et samarbejde med foreninger i Allinge, og
derfor placeres arrangementet på Cirkuspladsen i Allinge. Koncerten kommer til at ligge søndag i
uge 29 og bliver derfor afslutningen på Sandvig Musikfestival.

På generalforsamlingen den 8. marts vil vi snakke mere om Sandvig Musikfestival, og her vil vi bl.a.
fremlægge et foreløbigt program.
Med venlig hilsen Claus

Projekt Sandvig Bogby.
Hør mere om Projekt Bogby på Generalforsamlingen.

Bornholms Kunstrunde

Jan Eskildsen

Nyt initiativ fra Destination Bornholm

Fra torsdag dens 5. maj til søndag den 8. maj afholdes Bornholms Kunstrunde, som vil være en årlig
tilbagevendende begivenhed Indtil videre er der tilmeldt over 90 forskellige værksteder og
udstillingssteder på hele øen. Destination Bornholm annoncerer begivenheden på Bornholm og i
hovedstadsområdet.
I Sandvig deltager Majas keramik, Galleri Huz 16, Karolines Husflid Udsalg og Engholms
Brændpunkt.
Barbara

Til nye læsere gentager vi nogle vigtige oplysninger fra 2015:
Bornholms Forsyning oplyser at gravearbejdet til fjernvarmen i Sandvig vil foregå i perioden sept.
2016 – april 2017, og de første huse vil kunne forvente at blive tilsluttet til fjernvarmesystemet februar
2017 og de sidste i maj 2017. Der tages selvfølgelig stadig hensyn til turister og erhverv.
Hele projektet fra Bornholmsforsyning kan findes på www.sandvig.info under ”Aktiviteter”, og man
kan få mere at vide ved at besøge Bornholms Forsynings kontor på Kirkepladsen 6 i Allinge som har
åbent hver onsdag kl. 14:00 – 17:30.

Badebroen på Sandvig Strand
Sandvig har fået en smuk badebro dog med enkelte ”børnesygdomme.” BRK har nu taget brodækket
ind til vinter og vil sørge for at det bliver forstærket inden sæsonen.
Broen bliver officielt indviet til badesæsonens start i juni 2016

Vi modtager gerne indlæg, fotos og små anekdoter fra Sandvig borgere.
Deadline for indsendelse står altid på bladets sidste side. Datoen bedes venligst overholdt af hensyn til
bladets redaktion.

Sæt

x

i kalenderen

Mandag den 22. februar

Bestyrelsesmøde i Rådstuen kl. 17.00

Tirsdag den 8. marts

Generalforsamling i Foreningen Sandvig på Værftet kl. 18.00

Hver tirsdag

Tegnefællesskabet i Rådstuen kl. 16.00 – 18.00

Hver onsdag

Gymnastik i Rådstuen kl. 16.30 – 18.00

Første søndag i måneden

Fællesspisning i Rådstuen kl. 18.00

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 maj/juni nummeret er fredag den 6. maj 2016
Indlæg kan sendes til
Barbara mail: basart@live.dk Sus 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. og for erhvervsdrivende: 1200,- kr.
FORENINGEN SANDVIG: c/o Rådstuen - Strandpromenaden 24, Sandvig - 3770 Allinge

