Referat fra Generalforsamlingen i Foreningen Sandvig d.1.3.2018.
Deltagerantal: ca 48
Dirigent: Elsebeth Ferman
Referent: Heidi Møller Kjær
Formandens beretning v Kjeld Hammer: Det går rigtig godt for foreningen.
Nye i Sandvig der var tilstede på GF var Helle fra Hammershusvej.
Medlemstallet er steget til 171 og der er kommet flere på vores mailingliste, som ligenu består af
322. Dog er erhvervsmedlemmer gået i alt 1 tilbage p.g.a. lukkede erhverv.
Men tingene sker ikke af sig selv:
Vi har frivillige til projekter så som - Fjernvarme - rengøring - vicevært v/Rådstuen - hundeposer velkomst til nye - omdeling af På kryds og tværs - fællestegning - fællesspisning - strandrensning
- tirsdagsmarked - medlemsfest - musikfestival - skt.hans - gymnastik - julemarked juletræstænding - nytårs fakkeloptog - hjemmeside - kulturuge - tov over bugten - hammerfyr
m.lys - mandagsgøgl - frivillige ved musik og events - kulturuge - flaget - volley og fodboldnet morgenmad på stranden - bogby - sauna - stenhuggersti og m.f.
Hvis man kender til nytilflyttede må man gerne rette henvendelse til Lillian Skovmose på tlf.nr.:
31711976 mail: lillianskovmose@gmail.com som står for velkomst af nye.
Vi skal have spurgt Naja Bonnevie om hun kan lave en side på sandvig.info med navne på de
ansvarlige for hvert frivilligområde.
Frivillig? Der er ingen forsikring på frivilligt arbejde i Foreningen Sandvigs navn. Det er på eget
ansvar.
Og ved rydning på Stenhuggerstien må der ikke bruges motoriserede redskaber af samme grund.
Musik i Sandvig v Claus Larsen: I 2017 var der arrangeret 10 arrangementer ved Musikscenen
om torsdagen, men pga. dårligt vejr blev 2 aflyst og der blev gennemført 8.
Han gav en stor tak til de frivillige og erhvervet som han roste for altid at være villige og
hjælpsomme ved henvendelse. f.eks. bage kage eller hjælpe til ved arrangementer.
Styregruppen ved musik i Sandvig er Claus Larsen, Kasper Møller og Ole Kristensen.
Program for torsdagskoncerter og mandagsgøgl se bilag.
Danmark Dejligst hænger i en tynd tråd.
Ved Musik festivalen kommer der en skrivelse ud til de forskellige hoteller, pensionater og
restauranter og cafeer om der er interesserede i at holde et musikarrangement, som de selv skal
finansiere.
Der vil være Sandvig Live, fredag eftermiddag i musikugen til sent aften.
Traditionerne med musik på havnen, gamle sure mænd og afslutningsbal på Strandhotellet
bibeholdes.
Årets plakat er lavet af Lene Hammer og der blev foreslået, at vi hvert år fremadrettet ville kunne
sælge plakaterne.
Frivillige til Torsdags koncerterne på musikscenen v Heidi: Der har været sendt en skrivelse
ud via vores mailingliste, om man kunne tænke sig at være frivillig. Se bilag. Og der lå sedler på
bordene hvor man kunne skrive sig på, evt. med en foretrukken uge.

Ansvar for Sandvigscenen: Anders Arvidsen, Hans Jørgen Kofoed, Kurt Nielsen. Linda står for
kassen, både at bringe og hente.
Petanque m.m. v Elsebeth Ferman: Nu er den der og den er taget i brug, man skal bare huske
at medbringe sine egne kugler.
Der vil komme 2 borde/bænke sæt derned og den er placeret ved Pyramiderne på Sandvig
Strand.
Der blev spurgt til om der ville blive lavet en Petanque Klub, og da sagde bestyrelse: Det kunne
der godt, hvis nogen ville melde sig som tovholder.
Der blev forslået at oprette en Facebook side a la Sandvig vinterbadere, så man kunne melde ud
og spørge om nogen havde lyst til en lille dyst.
Det er først til mølle pricippet, ligesom ved volleybanerne.
Sandvig Bogby v Jan Eskildsen: Der er blevet afholdt 7 arrangementer i 2017. Der har været 253
personer til arrangementerne.
Der er dobbelt så mange deltagere, når de foregår på en restaurant eller cafe, hvor der serveres
drikke og mad.
Og pengene er stort set brugt.
I foråret vil der komme 4 arrangementer se bilag.
Der er ansøgninger om fonde og penge ude forskellige steder, som erstatning for færgens gratis
rejser.
Der er 7 Bogholdere og solgt rigtig mange bøger den vej. Destination Bornholm vil også gerne
have en stående, som vil blive leveret så snart den er malet af Heidi.
Der ønskes 3 nye Bogholmere, da der er en stor efterspørgelse.
Regnskabsaflæggelse og Budget v Rene Thiesen: Regnskabet for 2017 og budgettet for 2018
blev godkendt. Se bilag.
Marketingspengene blev der spurgt til og der kom forslag fra deltagerne om at der blev oprettet
en Facebook side for Sandvig - hvor man kunne booste og annoncere ud.
Og Kasper fra Lindesdal fortalte at han havde fået lavet en film om Sandvig som lå på
Destinationen. Lavet af Jeppe Svendsen, den burde man kunne købe.
Jan Eskildsen tilbød at hjælpe Foreningen Sandvig, da han havde tidligere erfaringer - så han skal
inviteres til næste bestyrelsesmøde.
Lene Hammer foreslog en bod/stand ved Rådhuspladsen i København ved Bornholmerdagen.
Liane Kjær forslog at få lavet en reklamefilm evt. via Daniel Mühlendorf, som kunne vises på
skærmene på færgen.
Per Hansen foreslog at vi blev bedre til at smidt noget i hovedet på deltagere ved Folkemødet.
Heidi foreslog at man kunne få fat i bloggere og influencers. Destinationen ved hvem man kunne
tage fat i.
Vi mangler en tovholder til en marketingsgruppe. Da bestyrelsen er begejstret for forslagene men
mangler tid og knowhow.

Fastsættelse af kontingent v Kjeld Hammer: Den er uændret.
Dog kom der en opfordring ved brug af Mobile Pay, at man husker at skrive navn, adresse og
mailadresse på.
Ved betaling af bøger, bedes der (som der står på bogholmerne), at påføre Sandvig Bogby ved
betaling med Mobile Pay.
Indkomne forslag :
Rettelse af vedtægter. De blev godkendt. Se bilag.
SPOR - kulturugen 2018 v Barbara og Niels-Jørn:
De vil gerne gå fra 1 dag til en her uge under Kulturugen.
De vil gerne sætte lys på Sandvig og kom med mange gode forslag til hvordan dette kunne
foregå. f.eks. via bål - bavnebål - bål i fad - alarmlys - lyskæder i træer - installation ved hjælp af
lys - lys på bådene (redningsbåde og marineskibe) - lys på Hammershus - lydkunst på bygninger levende ild v cirkusfolk - fyrværkeri - lys i Hammersøen - lave regnbuer - lyspunkter på fjeldet Sandvig Lysets by.
De fik bevilliget et tilskud på 10.000 kr til opstart af projekt.
GIGANTER PÅ NORDBORNHOLM v Mie og Elisabeth:
De er stadig i opstartsfasen og er ved at søge tilladelser.
De har fået grønt lys fra Thomas Dambo. De vil gerne have 3 stk. De koster ca.250.000-300.000
kr pr stk.
De vil gerne have dem placeret forskellige steder på Nordlandet f.eks. en på Langebjerg, en ved
klipperne ved besøgscenteret på Hammerhus og en ved Stenhuggerstien.
Projektforslag se bilag.
Der blev foreslået at søge Nordeafonden.
Flere Bogholdere til Sandvig Bogby:
Der blev foreslået og godtaget at der afsættes 10.000 kr til Bogholdere, man satser på 3 stk. Der
blev foreslået at kontakte Campus Bornholms tømrereafdeling, om de kunne lave dem.
INFO-STANDERE I SANDVIG v Jytte Petersen:
Da Sandvig er en gammel stationsby, kunne det være interessant med nogle infostandere ved den
gamle station, vendepladsen og remisen. Og en opfordring til at hotellerne og at ved stranden
blev oplyst om Sandvigs storhedstid.
Hvis man synes det var en god ide og havde lyst til at være med, blev man opfordret til at
henvende sig via vores hjemmeside.
Valg af bestyrelse/revisorer/suppleanter:
På valg:
Heidi Møller Kjær - genvalgt
Claus Larsen - genvalgt
Kjeld Hammer - genvalgt
Lynn Hansen - genvalgt
Ny revisor: Grith Arvidsen
Ny revisor suppleant: Kasper fra Lindesdal.

Ikke på valg:
Elsebeth Ferman
Kirsten Juel Jensen
Linda Metztsch
Rene Thiesen
Tina Christiansen (suppleant)
Eventuelt: Ordet er frit.
Vi fortsætter med Turistkortet på Nordlandet, Heidi tager kontakt til Destination Bornholm og
3770Erhverv
Samarbejdet med BRK m.f.
Anders Arvidsen fortæller at stikkontakten og kablet til Juletræslyset ikke virker. Vi skal kontakte
kommunen.
Trægangbroen langs med stranden via toiletterne skal repareres, der stikker søm og brædder op,
man kan snuble over.
Hvordan går det med forbindelsen imellem gangbroen og badebroen?
Livreddertårnet er sat det forkerte sted, men det er svært at få den flyttet. Bestyrelsen vil tage
kontakt til TRyg Fonden.
Badebroen kommer op omkring d.1.5. og ned igen omkring d.15.9.
Nytte sagde at der ikke blev fyldt huller ved Kærlighedsstien, der mangler ny sand.
Toiletterne ved Musikscenen mangler, vi mangler dem ved vores arrangementer.
Der mangler ny sand på Volleybanerne. Kommunen leverer fast nyt sande hvert år og ASG Volley
tager net op/ned.
Kommunen har lovet at rydde krattet ved bruseren
Kommunen spørger til hvad vi synes om rydning af krattet langs med gangbroen ved stien. Se
bilag. Mange kommenterede, at det nok ikke ville være smart pga. fygning af sand og
beskyttelsen af legepladsen.
Vi får bænke, men vi skal selv male dem. Hvem vil hjælpe : Susanne Gliese, Kirsten Juel Jensen,
Simone fra Nordly og Claus Larsen er tovholder.
Hvem vil hjælpe med supplering af foldere til Stenhuggerstien? Det ville Leif og Liselotte og Bente.
Hvem vil være tovholder ved kratrydning? Det vil Leif og Kasper fra Lindesdal.
Medlemsfesten fortsætter i foråret, Lillian Skovmose mangler folk til udvalget. De skal henvende
sig til hende. Der blev foreslået at der fremadrettet fastsættes en uge hvor medlemsfesten skal
holdes i. Før sæsonstart.

