
 

Beretning 

2015 

Præsentation: 

 

Endnu et år er gået. Det er glædeligt at se at så mange møder op til vores generalforsamling. 

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: 
 
Formand: Jakob Jensen Næstformand: Jan Hansen Sekretær: Allan Ploug kasserer: Kirsten 
Sørensen 

Medlems tal: 80 

Arrangementer: 

Juletræ. 

Vores første arrangement efter generalforsamlingen var første Søndag i advent hvor vi 
tændte juletræet på havnen. Der var mødt ca 30 personer op til en hyggelig time med gode 
naboer og perfekt vejr. Der blev spist æbleskiver og drukket gløgg og sunget,  

Strandrensning: 

5 Juni holdt vi offentlig strandrensning hvor der blev ryddet godt op og godt med folk til at 
hjælpe. Bagefter var traditionen tro grill og pølser 

 

Oprydning på havnen: 

Den 13 juni ryddede vi op på havnen, der blev slået græs, flyttet både og undertegnede 
havde rendegraver med og der blev renset op i havnen. Der var på sidste generalforsamling 
et ønske om at badestigen blev forlænget med et trin. Vi afmonterede stigen of om 
mandagen blev den kørt til Trio i Nexø. Tirsdag blev den hentet igen og Tirsdag aften blev 
den monteret, Stig var så venlig at springe i det kolde vand for at skrue den fast. Udgiften til 
at forlænge trappen var ca. 2500 som er betalt af foreningen. Når vi har økonomi til at 
ordne sådanne ting, kan det hurtigt lade sig gøre at få lavet noget, jeg tør ikke tænke på hvis 
det var kommunen der skulle sørge det, så havde det haft lange udsigter. Der blev arbejdet 
hårdt denne Lørdag og tak til dem der var flinke til at møde op med krat rydder m.m. 

 

Skt. Hans: 

I år var vi så heldige at have et Norsk skolekorps på besøg. Vi startede kl. 21.00, men vejret 
var ikke med os. Det regnede noget, men traditionen tro gik vi igennem byen med fakler 
Fremmødet var noget mindre i år pga. det dårlige vejr. Midsommervisen blev sunget, men vi 
droppede Bølshavn sangen idet den omdelte sang var blevet helt opblødt pga. regnen. 



Vi var så heldige at Finn havde holdt sin fødselsdag og havde derfor telt i haven, som han 
ikke havde pillet ned endnu. Dette telt stillede han beredvilligt til rådighed (Tak for det Finn) 
Dette var til stor glæde for de gæster der var mødt op på trods af vejret 
  Sidsel havde igen i år sørget for snobrød til børnene og der blev solgt kaffe og kage, som 
vores flinke damer havde bagt. 
 

Sommerfest: 
Vores investering i ekstra telt har vist sig at være rigtig. Vi har nu tre telte og der var ca. 180 
deltagere i festen. Bord og bænke sæt blev hentet Fredag aften 
Teltet blev sat op om samme aften og det er glædeligt at så mange mennesker er klar til at 
hjælpe.  
Vi har fået lavet nogle kasser til at opbevare teltene i, således at stænger mm ligger i 
bestemte rum, og da vi efterhånden har en vis erfaring fik vi hurtigt sat teltet op. 
Lørdag formiddag blev bordene pyntet og så var der klar til fest. 
Vi i bestyrelsen er selvfølgelig altid spændte på om vi har stillet forventningerne for højt 
men vi må konstatere at folk er meget stabile til at møde op. 
I år havde vi i år fået en fra Åkirkeby der hedder Sylvest til at optræde, det var bare et 
problem at han ikke ville bruge mikrofon, med det resultat at ingen kunne høre det. 
 Efter denne optræden spillede ”Ramasjang” op til dans. De spillede en blanding at irsk 
folkemusik og andet populærmusik, og der blev danset vældigt. 
Vi opkrævede 30 kr. pr næse for at få dækket lidt af omkostningerne til musik m.m.   
Det blev en rigtig hyggelig sommer aften med godt vejr.  
 
Om Søndagen havde vi lavet nogle aftaler med folk til at hjælpe med at pakke ned kl. 10.00 
I løbet af natten havde det blæst meget op og regnet og tidlig Søndag morgen var det 
nødvendigt at tøjre teltet ekstra indtil der var nogen der mødte op og hjalp til. Det blæste 
temmelig meget og så en overgang noget faretruende ud, men ved fælles hjælp fik vi det 
pakket ned. Bænkene blev læsset og afleveret og vi kunne ånde lettet og konstatere at der 
ikke var sket nogen skader 
Så kunne vi gå i gang med at pakke telt ned og aflevere bænke. 
 

Grønne områder: 
 
 Hvert år plejer vi at bekæmpe bjørneklo og det har båret frugt. Ved en massiv indsat er det 
lykkedes os at holde dem nogenlunde nede. 
 
I år er der sat får ned 2 gange og det er lykkedes at holde bevoksningen nogenlunde nede. 
Jeg synes at de kom alt for sent for sent første gang, idet græsset var blevet alt for højt og 
groft og dyrene trådte mere ned end de spiste. 
Kommunens folk har været nede og rydde lidt. Det er spændende at se hvad der sker 
fremadrettet med alle de besparelser i kommunen, om der stadig bliver sat penge af til 
vedligeholdelse. 
Jeg flere gange siden Juni måned mailet til kommunens ansvarlige for de grønne områder og 
skovfogeden med henblik på et møde, hvor vi kunne gå en tur og beslutte hvad der skulle 
fældes m.m. 
Det har ikke lykkedes endnu. Der er flere ønsker omkring fældning af træer fra 
renseanlægget og til Gyldensåen.  
Jeg har i Juni måned spurgt Morten Bach Jørgensen om det var muligt at få 2 ”Københavner 
bænke” ned for enden af molen om sommeren. Jeg har lige fået svar at han vil undersøge 
dette, og spørger til hvem der skal vedligeholde dem. Jeg har svaret at vi nok skal tage dem 
op fra havnen om vinteren og vi nok skal passe dem, men det er ligesom ikke aktuelt mere i 
år.     
  



Havnen: 
Det er sådan at det er en kommunalhavn der hører under Svaneke. I kommunale havne  
er der et bruger råd som holder møder 2 gange om året. Medlemmer af bruger rådet er 
repræsentanter fra interesse organisationer som bruger havnen. Fra Bølshavn er det en fra 
borgerforeningen: Kirsten, en fra erhvervsfiskerne: Morten og en fra bådejerne: Jakob. 
Disse møder er meget positive, men det har knebet gevaldigt at holde hvad man fra 
kommunens side har lovet 

 
 
Havnetakster 
Der har været en del polemik omkring havne takster. Taksterne er pludselig steget voldsomt 
igen i år. Da opkrævningerne kom i Februar måned var taksterne igen sat op og nu kostede 
det 2880 kr. at ligge i havnen. Jolle ejerne var selvfølgelig meget utilfredse med denne 
stigning  
Specielt når der ikke var blevet lavet noget som helst, heller ikke det der var lovet sidste år 
vedr. opsætning af Waterliste og øjebolte.  
Jeg kontaktede så chefen for havnegruppen Jakob Jensen og forelagde vores utilfredshed 
Han melder så tilbage at man som en forsøgs ordning kunne lave en partnerskabs aftale 
mellem kommunen og brugerne omkring økonomien i havnen, og at det ville blive drøftet 
på vores brugerrådsmøde 23 april. Efterfølgende ville der blive indkaldt til et møde med 
bådejerne, og de ville blive forelagt de planer man havde. 
 Jeg sagde at det var for sent idet vi skulle betale 27-3-2015. 
Han lovede så at betalingsfristen blev udsat til 1-7-2015. Det skrev jeg så ud til bådejerne d. 
23-3-2015 i den tro at alle fik et brev om dette fra kommunen. Dette skete så ikke og jeg 
rykkede flere gange for det brev og der kom mange forklaringer på hvorfor det ikke skete. 
Det satte min troværdighed lidt på spil, idet folk kun havde min mail at holde sig til og jeg 
havde kun fået en besked på SMS. Der blev så holdt brugerrådsmøde d. 23-4-2015, hvor 
kommunens planer blev forelagt. 
Det er sådan at alle båd afgifter fra samtlige havne går i en stor kasse. På denne måde følte 
vi at det var lidt svært at få noget tilbage i en lille havn som Bølshavn. 
Forslaget var at de penge der kom ind fra afgifter i Bølshavn kunne vi selv råde over og hvis 
vi ønskede en takstnedsættelse, havde vi det mindre at råde over. 
 På dette møde blev det aftalt kommunen skulle indkalde bådejerne til et møde hvor man 
kunne fremlægge sine planer. 
 Der var stadig ingen der havde fået brev om udsættelsen. 
Der skete så det i mellemtiden at jeg skulle have lidt penge tilbage i skat og kunne så 
konstatere at der var trukket i beløbet, fordi at jeg var i restance med hensyn til bådafgiften. 
Det vil sige at det slet ikke var kommunikeret i systemet og jeg blev ringet op af en bådejer 
fra Fyn som var udsat for det samme. 
 
Jeg fik så indkaldt bådejerne til et møde på havnekontoret i Svaneke sammen med 
kommunen d. 8-6-2015, (hvor der var mødt 12 bådejere). Efter de gældende takster betalte 
man kr. 2880 for at ligge på langs i havnen og kr. 1990 for at ligge på tværs. Jeg havde lavet 
et forslag der gik ud på følgende: Kommunen skulle lave de hængepartier vi havde med 
hensyn til Waterliste og øjebolte og skulle etablere en kæde på langs i havnen til side 
fortøjning. Vi ville som brugere deltage i driften i et vist omfang med oprydning og små 
reparationer, taksten skulle sættes ned til kr. 1600 for en vandplads uanset hvor man lå og 
kr. 800 for en landplads.  Alle skulle have en kreditnota og en ny faktura inden 1-7-2015. 
Vi skulle sammen med adm. aftale hvilken vedligeholdelse, der kan igangsættes inden for 
det økonomiske råderum. 



Dette forslag blev godkendt med det samme og vi var glade, for nu kunne vi se at vores båd 
afgifter kom os selv til gode. De mangler der var, blev hurtigt lavet, men den langsgående 
kæde mangler stadig. 
Det med kreditnotaerne var lidt vanskeligere. Jeg selv fik en kredit nota på 1990,-, og en ny 
faktura på 1600,- men da jeg jo var blevet trukket i tilbage betaling af skat havde jeg jo 
betalt og havde penge til gode, disse blev sat ind på min nem konto. Så troede jeg at alt var i 
orden, men en uge efter fik jeg rykker på den oprindelige faktura på 1990 + gebyr på 250 kr. 
Dette blev dog efter flere tlf. samtaler rettet. 
Det var en lang historie, men som bådejere er vi godt tilfredse med den aftale der er lavet. 
Vi betaler det samme alle sammen og man hjælper til i den udstrækning man har tid og 
kræfter til det. (Tordenskjolds soldater) 
 Vi havde problemer med ledningen til spillet og fik fat i en elektriker som lavede det og jeg 
spurgte ham hvad en fjernbetjening kostede. Jeg fik en pris og ringede til havnefogeden og 
sagde hvad det kostede. Han spurgte chefen og svaret var at det var i orden idet det var 
vores egne penge.  
Vi har i dag 21 faste vandpladser og 6 landpladser. Det giver aktivitet og økonomi i vores lille 
havn, Vi har et fortrinligt samarbejde med havnefogeden i Svaneke og der er kommet en ny 
dame i administrationen Camilla, som hele tiden orienterer om hvem der har fået pladser 
m.m. 
 
 
  

Store fiskedag: 
Jolle ejerne har igen i år arrangeret fiskekonkurrence d. 14-6-2014 med Finn som primus 
motor. Det blæste noget og det afholdt nogle fra at deltage. I alt ni både deltog  
Vi sejlede kl. 9.00 og fiskede til kl. 12.00. Derefter var der vejning og Sidsel blev årets torsk 
med den største fisk på 2,168 kg.  nr. 2 blev Nimbskov på 1,367 kg. Nr. 3 Ole Larsen 1,309 
kg. 4 præmien gik til Peter Øllgårds kammerat for at fange en hornfisk Der blev udelt flere 
præmier Tak til Torben og Øllgård for sponsorering af præmier. 
Bagefter grillede vi i Finn s have, fint arrangement 
 
Trafik: 
De fartmæssige begrænsninger der er indført, har til en hvis grad hjulpet, men der køres 
stadig for stærk i perioder og man må med skam konstatere at det er værst uden for 
turistsæsonen. Jeg har rettet henvendelse til politiet og opfordret dem til at placere ATK 
vognen i Bølshavn en gang i mellem. Om dette er sket ved jeg ikke. 
 
Økonomi: 
Som det vil fremgå af regnskabet har vi haft en god økonomi bla. pga. tilskud fra 
kommunen. 
Det ekstra tilskud som vi ikke tidligere har fået kommer fra en pulje som kaldes lokalpuljen 
Tidligere kunne foreninger søge BRK om tilskud til juleudsmykning, blomsterudsmykning i 
byerne m.m. Så skulle det behandles i udvalg m.m. og det var alt for dyrt at administrere. 
Alle disse midler blev lagt i en stor pulje til gavn for borgerne. BBS skulle så administrere 
dette. Man havde fjernet tilskud til de forenings ejede medborger huse, men ikke til de 
kommunalt ejede. BBS forslog derfor at man brugte af denne pulje som man fik rådighed 
over til at kompensere de forenings ejede medborgerhuse. Der var så 1,178 mil. tilbage som 
man fordelte på følgende måde: 
30 % af beløbet fordeles ligeligt mellem alle borgerforeninger 
70 % af beløbet fordeles efter indbygger talt i de enkelte lokalsamfund. 
Dette har så indebåret i vi i Bølshavn har fået kr. 20.317,- i ekstra tilskud udover det vi 
tidligere har fået. I BRK budget for 2016 er der afsat de samme midler dog pristalsreguleret. 



Så vil skal påregne at få nogenlunde det samme som i år. 
Vi vil gerne have forslag til aktiviter/arrangementer/beplantning m.m.  

 
 
Toiletbygningen: 
I forbindelse med vores møder med havnegruppen, har vi udtrykt ønske om en hytte el. 
lignede nede på havnen. Vi har kommet med et forslag til ombygning/ udvidelse af 
toiletbygningen. Evt. fjerne 2 toiletter og udvide bygningen ned mod havnen og det hele 
beklædes med træ. 
Man er ikke afvisende over for ideen og vil arbejde på sagen.  
 

Hjemmeside: 
Hvis der er nogen der har nogle billeder eller andet de vil have på hjemmesiden kan i sende 
det på mail. 
Vi vil informere om vores arrangementer på hjemmesiden og på mail. 
 
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for arbejdet i det forløbende år og ligeledes en tak til 
medlemmerne for deres opbakning til vore arrangementer og hjælp til diverse ting 
 
   
 

 

 


