
Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Sandvig den 21.11.2022 kl. 17-20 på 

Dideriks Veranda. Fraværende: Pia 

1. godkendelse af referat. 

Referat godkendt og videresendt. 

2. Gensidig orientering. 

Anders kigger på utæthed ved scenen og vurderer hvor omfattende skaden 

er. Rie kontakter BYG Bornholm, hvis skaden ikke kan udbedres let. 

Ole Madsen sætter pissoir op. (til foråret) 

Julefrokost fastsat til den 21.01.2023 kl. 14.00, Stine og Jakob danner 

festudvalget & får økonomi info af René. 

3. Økonomi. 

Intet at bemærke. 

4. Samarbejde med BRK. 

Ingen tilbagemelding efter adskillige opkald. 

Rie deltog i møde på havnen hvor Havnen, Kalas, Foreningen Sandvig og BRK 

deltog og drøftede hvorvidt parkeringspladserne mellem havnen og Kalas 

burde markeres, hvilket der ikke var enighed om. 

Man enedes om at der skulle indskærpes over for ejerne af Pizzavognen at 

vognen skulle fjernes hver aften efter brug samt pålæg om oprydning på 

havnen af pizzabakker og lignende affald. 

Forslag om flere affaldscontainere på havn og ved Rådstue. 

5. Jul i Sandvig; 

Arrangement oprettet hos Destination Bornholm. 

Olsker elsker Kor kunne ikke deltage. 

Fritz Madsen spiller fra ca. 12.30. 

Stine og Linda køber ind til arrangementet og Linda sørger for kasse med 

byttepenge. Naja hjælper med salg af æbleskiver & kaffe. Rie tager ølcyklen. 

Kjeld er julemand og uddeling af godter til børnene. Vi mødes kl.10 v 

Rådstuen søndag & gør klar. Kjeld & Kim sætter træ op fredag. 

6. Nytår; 

Kjeld står for fakkeloptog. 

Linda bestiller kransekage og bobler. 

Magnus og Linda står for uddeling af bobler og kransekage samt oprydning af 

Rådstuen bagefter. Kirsten tager billeder af optog. 

7. Miljøer placering/høring; 



Rie har modtaget materiale vedrørende BOFA´s ansøgning om placering af 

miljøstationer i Sandvig. Beskrivelse og sagsnumre passer ikke sammen med 

billedmateriale. Rie ringer til BRK for at få de rette ting tilsendt. 

8. Tirsdagsmarked; 

Linda fremlagde forslag til forhøjelse af leje til 50,00 kr. pr. stadeplads. 

Dette svarer til 650 kr. for en sæson. Der vil fremover være mulighed for at 

indbetale via mobilepay eller bankoverførsel inden sæsonstart og få rabat 

således at man kun indbetaler 500 kr. For nye kræmmere skal indbetalingen 

ske senest på dagen for deltagelse. 

Bestyrelsen tilsluttede sig ændringerne, hvilket vil blive meddelt kræmmerne 

på mødet før opstart. Rie deltager også på dette møde. 

9. Evt; 

Der blev talt om punkter til næste møde hvor vi skal planlægge GF 

10. Næste møde; 

Aftalt til 25.01.2023 kl. 17.00 i Rådstuen. 

 

Referent: Linda Metzsch 


