
 

Beretning 

2016 

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: 

21 maj holdt vi offentlig strandrensning hvor der blev ryddet godt op og godt med folk til at 
hjælpe. Heldigvis var der ikke så meget affald. Bagefter var traditionen tro grill og pølser. 

 

Oprydning på havnen: 

Den 22 maj ryddede vi op på havnen, der blev slået græs , flyttet både og undertegnede 
havde rendegraver med, og der blev renset op i havnen og dette blev kørt væk. 
Vi flyttede de både der lå og trak græsmåtten af på pladsen og lagde stenmel på. På denne 
måde er vi fri for at græsset vokser op imellem bådene og at det derved komme til at se 
forfærdeligt ud. 
Vi havde hørt fra kommunens mand fra de grønne områder, at museumsfolkene havde  
kontaktet ham i foråret, og det var ikke godt at der lå både på skansen og slet ikke at der var 
gravet rør ned til juletræ, samt at der var lygtepæle i skansen som jo er fredet. 
 
Jeg gik ind og fandt fredningen og kunne konstatere at man i 1986 havde kommet til de 
samme konklusioner, og så er der lige pludselig nogen der har taget det op igen. 
Jeg sagde til kommunens mand at vi havde tænk os at rydde lidt op og planere en smule og 
det kunne han ikke se at der var noget i vejen for. 
 
Jeg havde læst i fredningen at man havde målt skansen til at være 33 m lang og 9 meter 
bred. Så hvis der er nogen der mener at det er et problem, at der ligger både, så ligger de 
ikke på skansen. Hvis der ikke kan ligge både på et havneområde så hører alting op. 
 
 



Vi besluttede ligeledes at trække græsmåtten af på området ved trekanten og her etablere 
et grillsted. Jeg spurgte kommunens mand som står for de grønne områder om der var 
noget i vejen for dette. Det kunne han ikke give tilladelse til , idet området hørte under 
vejvirksomheden. Så jeg ringede  en Fredag , dagen før vi skulle gå i gang til Marianne Koch 
og spurgte om vi måtte etablere denne grillplads. Hun var ude at rejse og kunne først tage 
stilling til det om Mandagen når hun var kommet på kontoret igen. Jeg sagde at det kunne vi 
ikke vente på for det var om Lørdagen vi skulle i gang , for da var der folk til at hjælpe til. 

Det endte med at hun sagde ja og så gik vi gang. Vi har så etableret et grillsted med bord og 
bænke set og det har over sommeren været en stor succes. 
Tak til dem der mødte op og hjalp til. Der blev arbejdet hårdt og vi fik lavet det hele på en 
Lørdag. Øllgård leverede røgede sild og Jan krakkede sild til de sultne folk. Tak for det. 
 
Jeg havde også spurgt kommunens mand om vi ikke kunne få et par bænke til at stille op på 
molen i badesæsonen. Jeg fik at vide at disse var meget dyre,  men at han ville prøve at 
finde en der var lidt defekt, så hvis han leverede nye brædder, så skulle vi selv sætte den i 
stand. Tak til Allan for at have renoveret bænken.  
 

Sct Hans: 

I år var vi så heldige at have et Norsk skolekorps på besøg. Det var Stokke skolers 
musikkorps og de var i rigtig flotte uniformer. Vi startede kl 21.00 og i år var vejret med os. 
Traditionen tro gik vi igennem byen med fakler og orkesteret i spidsen og der var mødt ca. 
80 mennesker til dette arrangement. 
Midsommervisen blev sunget, og folk hyggede sig. Igen i år var der 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 190 
deltagere i festen. Bord og bænkesæt blev hentet Fredag aften 
Teltet blev sat op  samme aften og det er glædeligt at så mange mennesker er klar til at 
hjælpe. Vores nye kasser til opbevaring af telte m.m har været rigtig gode til at have system 
i tingene, 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. 
Vi havde igen i år ”Ramasjang” til at spille op til dans. De spillede en blanding at irsk 
folkemusik og andet populærmusik og der blev danset vældigt. 
Vi fik også sunget Bølshavn sangen som Carl har skrevet, i år med 2 ekstra vers. 
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 
Så kunne vi gå i gang med at pakke telt ned og aflevere bænke. 11.45 var det hele pakket 
ned og bænkene afleveret. 
 

 
 
 
 
 



Grønne områder: 
 
Bestyrelsen holdt flere møder i løbet af året. 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. 
Vi har gået en tur med skovfogeden og landskabmanden og de har været lydhøre for vores 
ønsker om rydning og fældning af træer. Vi er dog ikke helt i mål endnu, Der er flere ønsker 
omkring fældning af træer fra renseanlægget og til Gyldensåen men jeg tror det kommer. 
Specielt er der ryddet godt fra havnen og vest på 
I år er der sat får od kreaturer ned tidligt og det er lykkedes at holde bevoksningen 
nogenlunde nede. 
 

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. 
 
Den 22-10-2015 var vi til møde i brugerrådet. 
Vi havde i foråret lavet en partnerskabsaftale hvor vi fik nedsat taksterne mod at vi selv 
udførte noget arbejde på havnen og på denne måde kunne få et større rådighedsbeløb. De 
penge der kom ind skulle nu være øremærket til havnen i Bølshavn. Vi havde nogen ting der 
tidligere skulle have været lavet, og i aftalen stod der klart at dette skulle laves først og ikke 
belaste vores rådigheds beløb  
 Vi refererede på mødet de problemer der havde været omkring opkrævning af forkerte 
takster m.m. Dette beklagede man meget. 
Undertegne havde bedt om at få at vide hvor meget der var tilbage af det rådighedsbeløb,  
på ca. 30.000,-som der var kommet ind i havnepenge. Det blev oplyst at der var kr. 1.600,- 
tilbage. Det kunne vi ikke forstå fordi vi viste at der var brugt penge til fjernbetjening af spil 
og oprensning af havnen samt skilte til båd nr. . Dette beløb var ca kr. 15.000,-  
 
Man erkendte så at man havde brugt penge til at reparere waterlist m-m som der ellers var 
en klar aftale om ikke skulle belaste vores rådighedsbeløb. Man undskyldte sig med at en 
konkurs havde medført at havnebudgettet var kommet under voldsomt pres.  
 
Vi enedes om at se fremad og blev enige om at vi lavede en ny aftale. Jeg lavede en ny aftale 
hvor taksterne blev fast holdt (1600 incl. Moms for vandplads og 800 incl. Moms for 
landplads) under forudsætning af der blev lagt en kæde på langs i havnen til sidefortøjning, 
hvilket skulle være etableret inden 1-4-2016. Dette arbejde er blevet udført 
På mødet udtrykte   Hardy Pedersen og Jan-Ole Elleby stor ros til Bølshavns brugere for 
måden, hvorpå havnen administreres og driftes. 
 
Jeg indsendte aftalen til godkendelse dagen efter, og den blev indført i referatet fra mødet. 
Alle var glade og tilfredse indtil den 10-3-2016 hvor vi fik opkrævning på 1600 + moms. Så 
startede det hele forfra igen med ringen og skriven , kreditnotaer frem og tilbage. 
 
Det skal dog retfærdigvis siges at vi har et glimrende forhold til Havnefogeden Jan Ole Elleby 
 
 
 
 
 
 



Jeg fortalte, at brugerne i Bølshavn ønsker sig et hus til at opholde sig i. Pt. findes der et 
offentligt toilet på havnen, der dog ikke er sønderligt kønt at se på. Bygningen skal 
forskønnes inden længe, så vi foreslog at lukke to af toiletterne (ud af tre) og ombygge 
bygningen, så der kun er et toilet samt et opholdsrum for borgerne og havnens brugere.  
Vi fremlagde et forslag til ombygning af toiletbygningen. Vi har tidligere drøftet dette på 
brugerrådsmøder.  Jan-Ole Elleby spørger Jakob Jensen (BRK), hvad status er på projektet. 
Hardy Pedersen nævnte, at det evt. kunne komme ind under cykelpuljen (40% finansiering), 

hvis der kommer et skilt op ved hovedvejen. Dette undersøges nærmere.  
Vi har den 23.10.2015 fremsendt billeder af toiletbygning samt skitser med forslag til 
ombygning. 
Vi har ikke hørt mere til dette , men vil tage det op igen på næste møde i Nov. 
 
Den 12-4-2016 blev vi indkaldt til fællesbrugerrådsmøde for hele øen. Her fortalte man at 
der var sat 5. mill af til driftbesparende investeringer i havne på Bornholm. Man havde 
udvalgt nogle steder hvor der skulle investeres. Jeg kommenterede at hvis det kun var 
driftbesparende investering der kunne tilgodeses, var jeg klar over at der ikke blev penge til 
Bølshavn, idet vi selv stod for driften og kommunen stort set ikke havde udgifter på 
Bølshavn. 
Store fiskedag: 
Jolle ejerne har igen i år arrangeret fiskekonkurrence d. 4-6-2016 med Finn som primus 
motor. 
Havnen var helt tom for både og der var mange deltagere 
Vi sejlede kl. 9.00 og fiskede til kl. 12.00. Derefter var der vejning og Søren blev årets torsk 
med den største fisk. Der blev uddelt flere præmier Tak til Torben og Øllgård for 
sponsoreringen 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. Dette er sket og den har været hernede flere gange , 
senest i Torsdags. 
 

Hjemmeside: 
Vi har besluttet at vi vil have en ny hjemmeside og har fået et firma til at lave det. 
Vi har etableret en Facebook profil der hedder Bølshavn Borgerforening med en underside 
der hedder Bølshavn Havn. På Facebook er der lagt billeder ind og her bliver vores 
arrangementer også opdateret. Hvis man har nogle billeder må man gerne lægge dem ind. 
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 samt Facebook. 
 

Økonomi: 
Som det kommer til af fremgå af regnskabs aflæggelsen senere , har vi en god økonomi 
Derfor vil vi gerne opfordre til forslag til arrangementer og evt investeringer. Vi har drøftet i 
Bestyrelsen om evt. køb at klapborde og stole til brug ved havne festen således at vi ikke 
behøver at leje disse. Vi har for øvrigt lige købt en flagstang med sokkel og flag for 2000,- 
som vi vil sætte op.  
 
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 


