Bølshavn borgerforening.
Generalforsamling d. 20.10.2018 kl. 14.00 afholdt i Listedhuset.
Formand Jacob Jensen byder forsamlingen velkommen, hvorefter sangen ”Bølshavn
du er dejlig” synges. Der foretages en præsentationsrunde, hvor alle
tilstedeværende rejser sig og oplyser navn og hvor man er bosiddende.
1) valg af dirigent.
Formanden oplyser at bestyrelsens forslag til dirigent er Carl Ilsøe, da der ikke er
andre forslag vedtager forsamlingen forslaget.
Carl Ilsøe takker for valget og indleder med at konstatere at der er små knaster i
forbindelse med indkaldelsen, disse belyses og forsamlingen vedtager at
generalforsamlingen 2018 ER lovligt indvarslet og kan fortsætte.
2) Formandens beretning var krydret med billeder fra det forgangne års aktiviteter.
1. søndag i advent var ca. 30 personer samlet til Gløg og æbleskiver ved havnen.
19/5 Der foretages en effektiv strandrensning, hvor det efterfølgende kan
konstateres, at affaldsmængden der samles, er mindre end den var de foregående
år. Efterfølgende var der lidt til ganen, både fast og flydende.
9/6 var der store oprydningsdag på havnen, mange mødte op og deltog flittigt i
arbejdet. Efterfølgende var der lidt til ganen, både fast og flydende.
10/6 Afholdt havnens brugere Store fiskedag.
24/6 Til trods for at der var forbud mod afbrænding, samledes rigtig mange til en
bål-løs Sankt Hans-aften. Der var i år 2 norske skoleorkestre der underholdt de
forsamlede, og sammen med dem gik den obligate tur gennem bymidten og
afsluttede på havnen med at deltage i indtagelsen af diverse nydelsesmidler. Så selv
uden et knitrende bål, blev det en mindeværdig aften.
28/07 Sommerfesten faldt også for afbrændingsforbuddet som gjaldt hele
Bornholm, men formanden var snarrådig og kontaktede myndighederne med
eksakte informationer om hvordan festen skulle foregå, og dette var grunden til at vi
i Bølshavn kunne fejre vores sommerfest på sædvanlig vis med de store griller tændt
som vanligt.Torben lagde biler til mere eller mindre ”turing” l løbet af
eftermiddagen, og om aftenen stillede Højer op med sin flødebolle-kaster til manges
glæde og fornøjelse og Bente Jensen havde arrangeret forskellig konkurencer

Nedpakning af teltet søndag kl. 10 som var aftalt, gik ikke som planlagt på grund af
regnvejr, så nedpakningen blev udskudt til mandag aften, hvor de mange frivillige
stillede op, og sørgede for at alt blev pakket som vanligt, og tørt var det blevet.
Formanden informerede desuden om de planer der var fremsat om fælles brugerråd
for alle havne. Formanden kunne på bestyrelsens vegne ikke kunne tilslutte sig
ide’en og sagen er dermed lukket. Og det årlige beløb udbetales fortsat til de mindre
havne som selv anvender dem efter behov.
Heller ikke trafikken gik ram forbi, mange kører fortsat for stærkt (over de 40 der
står på skiltene) og hen over sommeren har politiet foretaget fartkontrol.
Skoven er rykket nærmere byen, altså skilteskoven som trives i bedste velgående i
Bølshavn. Formanden fortalte om 22 skilte som fortæller folk at hastigheden skal
være 40 km i timen, samt at der ikke må parkeres i byen. Det vil fremover blive
arbejdet på at tynde ud i skilteskoven, og søge at forenkle så meget som muligt.
Formanden opfordrer alle til at komme med forslag til kommende arrangementer i
foreningens regi. Forslag kan altid gives til en fra bestyrelsen.
Derefter orienterede formanden om Bornholmske Borgerforeningers Samvirke der
med Jørgen Hammer som formand har et forslag om at alle borgerforeninger skulle
deltage i et forslag, hvor man for at fremme tilflytningen til Bornholm, skulle bruge
midler fra lokalsamfundspuljen til at deltage i finansieringen af nogle midlertidige
tilflytter boliger. Formanden har meddelt at man ikke synes at bruge midler fra
denne pulje til dette projekt. Det er derimod vigtigt at man fastholder de midler til
de lokale aktiviteter, hvis vi fortsat skal have engagerede borgere i vores lokal
områder. Vi skal som borgerforening nok tage pænt imod tilflyttere, men skal ikke
engageres i disse boliger, hverken økonomisk eller stå som viceværter
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Kasserer Henning Langkjær gennemgik kort det omdelte regnskab der forinden var
godkendt af foreningens revisor Torben Pind.
Regnskabet udviste en egenkapital på 68.457,68 Kr.
Der er ingen gæld, og de 1.800 kr. der på regnskabet står som til gode, er efter den
26/09 indbetalt så der ingen tilgodehavender er.
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.
4. Valg til bestyrelsen, som vælges for to år.

På valg er, Morten Svendsen, Allan Plough og Henning Langkjær, alle var villige til
at modtage genvalg, hvilket forsamlingen godkendte uden forslag om ændringer.
5) Valg af 2 suppleanter, som vælges hvert år.
På valg er Mogens Dam og Stig Fjording som begge er villige til at modtage genvalg,
hvilket forsamlingen godkendte uden forslag om ændringer.
6) Valg af revisor, som vælges hvert år.
Revisor Torben Pind var villig til genvalg, hvilket forsamlingen godkendte uden
forslag om ændringer.
7) Valg af revisorsuppleant, som vælges hvert år.
Revisorsuppleant Finn Kruse var villig til genvalg, hvilket forsamlingen godkendte
uden forslag om ændringer.
8) Indkomne forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag
9) Fastsættelse af kontingent.
Formanden foreslår at kontingentet uændret vil være 150 kr. pr. år, hvilket
forsamlingen godkendte.
10) Eventuelt
På vegne af ikke tilstedeværende medlemmer af foreningen, fremkom Stig Fjording
med følgende:
Forslag til ændret Gadebelysning på bølshavnvej, det drejer sig om de 3 lygtepæle
der med meget skarpt lysende armaturer generer flere af de beboere der bor i
nærheden af belysningen. Det foreslås at armaturerne udskiftes eller afskærmes på
sådan en måde at blænding af de omkringboende undgås. Flere i forsamlingen
nikkede til problematikken som er velkendt. Stig Fjording vil tale med den relevante
forvaltning og evt. søge at få lyskilderne afskærmet så blænding undgås fremover.
I øvrigt blev det oplyst at der arbejdes på at al belysning på Bornholm over de
kommende år vil blive udskiftet med en type der vil være strømbesparende.
Forslag til at der indgås aftaler der træder i kraft når strømmen i Bølshavn falder ud
og dermed at HPFI relæet slår fra. Forslaget sigter imod at der indgås individuelle
aftaler således at de fastboende kan være behjælpelige med at de huse hvor ejeren
ønsker strømmen tilsluttet konstant, også kan være det efter et strømudfald.

Forsamlingen nikkede til at den form for aftaler allerede er etableret parterne
imellem. Og hermed er spørgsmålet bragt på bane således at der også fremover kan
indgås individuelle aftaler som sikring mod længerevarende strømsvigt.
Carl Ilsøe takkede for god ro og orden under afvikling af generalforsamlingen, og
derefter takkede formanden Carl Ilsøe for en god afvikling af generalforsamlingen.
Herefter blev der serveret kaffe og wienerbrød, samt øl og vand efter behag.
Efter kaffedrikning var Amatør arkæolog Klaus Thorsen blevet bedt om at fortælle
om de mange fund han selv og andre har gjort i jorden især på Sorte muld her i
nærheden. Som supplement til de talte ord, var der lysbilleder på lærredet af en del
af skattene.
Han gjorde det så levende og medrivende at forsamlingen næsten følte at have
været med ude i marken, og dele begejstringen af nogle af de mange guldgubber
der hele tiden dukker frem. Indtil nu er det tæt ved 2.500 stk. der er fundet, men
fremover vil det sikkert blive mange flere, især fordi de søgere der anvendes til
formålet er blevet meget bedre og anvendes af mange flere.
Alt i alt blev det en god eftermiddag som forsamlingen på denne måde deltog i.
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