
 

Beretning 

2017 

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: Henning 
Langkjær 

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: 

3 Juni holdt vi offentlig strandrensning. 45 glade og friske mennesker var mødt op, og der 
blev gået til arbejdet med ildhu. Efter vinterens store storme var der en del affald. Bagefter 
blev der traditionen tro grillet pølser. Det var dejligt vejr og folk hyggede sig. 

Store fiskedag: 
Jolle ejerne har igen i år arrangeret fiskekonkurrence d. 11-6-201 med Finn og Mogens som 
primus motor. 
7 både sejlede ud kl. 9.00 og fiskede til kl. 12.00. Derefter var der vejning og Allan blev årets 
torsk med den største fisk på 1,6 kg. Han fik også 2 pladsen med 1,4 kg. samt præmie for 
den der havde fanget flest fisk. 3 die præmien gik til Ole Larsen. Tom fik trøstepræmie for at 
have fanget en fisk. Præmien bestod af en pirk, idet man mente at han ikke havde nogen på 
snøren. 
 Tak til Torben og Øllgård for sponsoreringen af præmier og Tak til Finn og Mogens 
Bagefter grillede vi i Finn s have, fint arrangement. 
 
 

Flagstang: 

Efter strandrensningen 3 Juni havde vi rendegraver nede og grave hul til flagstangsoklen. Vi 
var lidt uheldige idet vi gravede lige ned i en kloakledning. Vi måtter flytte den en halv 
meter. Vi  blandede lidt beton og fik den støbt ned. Jeg kontaktede Bornholms forsyning og 
fortalte hvad der var sket, og de ville kigge på det og give besked om hvad der skulle ske. 
Efter at have kontaktet dem 3 gange uden at få nogen besked, besluttede jeg at fylde hullet 
til igen og vi har intet hørt siden. Dagen før Valdemarsdag rejste vi flagstangen, så den 
kunne være klar til den officielle indvielse på Valdemarsdag. 



Den 15 juni på Valdemarsdag kl. 18.00 mødte 30 personer op for at indvie flagstangen Jakob 
sagde et par ord om historien om Dannebrog der faldt ned fra himlen. Bagefter var der vin 
og pølsehorn som Nete havde bagt. Det blev en hyggelig aften. 
Flagregler ? Drøftes under indkomne forslag 
 
 
 

Havneoprydning: 

Den 17 juni ryddede vi op på havnen, der blev slået græs , undertegnede havde rendegraver 
med, og der blev renset op i havnen og dette blev kørt væk. Vi havde fået 3 bord og bænke 
sæt af havnefogeden som blev samlet. Når vi havde samlet sættene var der røget sild til alle   
 
Peter Øllgård tilbød at han kunne lave et stort bord og bænke sæt, hvis borgerforeningen 
ville betale materialerne. Det takkede vi ja til og det blev indviet 21-6. Tak til Peter for 
indsatsen. 

 

Sct Hans: 

I år havde vi ikke noget musikkorps men traditionen tro gik vi alligevel igennem byen med 
fakler uden orkester i spidsen. Der var mødt pænt med mennesker op til dette arrangement 
til trods for at vejret var lidt kedeligt. 
Midsommervisen blev sunget, og Carl Ilsøe holdt båltalen. Bagefter hyggede folk sig med 
kaffe og kage. Stor tak til Tina for at have bagt nogle fantastiske flotte kager 
 

Sten i havnen 
 
Den 11 juli havde vi fået Flemming Olsen til at komme med en minigraver for at fiske en stor 
sten op som var skyllet op over betonmuren under en af vinterstormene. Tak til Flemming 
for indsatsen  

 
  

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. I år havde vi investeret i foldeborde og 200 klapstole, således at vi nu er 
fri for at fare rundt på travbanen og samle borde sammen 
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. 
I år havde vi fået ny musik til festen, nemlig Martin Valentin, hvilket var en succes, og vi har 
hyret ham igen til sommer. 
Vi fik også sunget Bølshavn sangen som Carl har skrevet, Vi opkrævede 30 kr. pr næse, så vi 
får dækket lidt af omkostningerne til musik m.m. Det blev en rigtig hyggelig sommer aften 
med fint vejr. Poul Erik Højer havde lavet en konkurrence med flødebollekast for børn og 
barnlige sjæle, tak for initiativet . 
 
Om Søndagen havde vi lavet nogle aftaler med folk til at hjælpe med at pakke ned kl 10.00 



Da det havde regnet om natten var det for vådt til at pakke ned. Vi pakkede borde og stole 
ned og aftalte at pakke teltet ned kl. 14.00. Lige inden fik vi en byge og det blev udsat til kl. 
17.  Det regnede lidt hele eftermiddagen og nedtagningen blev udsat til Mandag kl. 17.00 og 
da var det tørt og det var pakket ned på under 2 timer . Det er dejligt at folk er flinke til at 
hjælpe til, tak for det. 

 
Nye initiativer ? Drøftes under punkt indkomne forslag 
 

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 igen sat får og kreaturer ned tidligt og det er lykkedes at holde bevoksningen 
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 1 gange om året. Medlemmer af bruger rådet er 
repræsentanter fra interesse organisationer som bruger havnen. Fra Bølshavn er det en fra 
borgerforeningen: Mogens, en fra erhvervsfiskerne: Morten og en fra bådejerne: Jakob. 
 
Den 10-11-2016 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 blev enige om at 
vilkårene fortsatte. Vi fremlagde billede af molerne hvor det var tydeligt at der snart skulle 
gøres noget. Man mente at disse reparationer kunne komme ind under noget man kaldte 
for klimasikrings projektet. Vi har dog ikke hørt mere fra dem. Ligeledes havde vi et ønske 
om at få repareret waterlisterne på noget af strækningen på østsiden. Ligeledes var der et 
forslag om at få etableret rør som man kunne tage fat i når man skulle op fra båden og op til 
kajen 
 Vi har dog ikke hørt mere fra dem, men vil tage det op igen på næste møde, som 31-10-
2017. 
På sidste års generalforsamling blev der spurgt ind til om der kunne laves nogle 
foranstaltninger, således at rådden tang ikke kunne komme ind i havnen. Det blev drøftet på 
brugerådsmødet, men der var ikke nogen smarte løsninger, idet det afhængig af vind og 
strømforhold. Dog blev man enige om at hvis der blev skyllet meget op på land, skulle dette 
fjernes. 
Pga. vinterstormene har havet ædt en del af pladsen og vi har fået fyldt på, således at der 
var plads til vores telt. Denne påfyldning skal sikres mes store sten, således at det ikke sker 
igen. Dette vil blive taget op på mødet i bruger rådet 

 
 
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. Der blev sidste år spurgt ind til om der kunne gøres noget ved skilteskoven i 



og uden for byen. Man erkender at det er voldsomt men vi har fået at vide at der er regler 
for hvordan det skal være og dem kan man ikke komme uden om. 
 

Hjemmeside: 
 
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 været 
lidt nervøse for at det tilskud vi får fra kommunen skulle falde bort, idet den er med i 
budgetforhandlingerne hvert år. For at imødekomme denne risiko har Bornholmske 
Borgerforeningers samvirke fået CRT til at lave en rapport, over hvad borgerforeningerne  
har fået ud af disse tilskud. Rapporten viser at man har fået meget mere ud af pengene når 
borgerforeningerne selv kan administrere dette Denne rapport er afleveret til politikerne 
som så kan se at man får rigtig meget for pengene. 
Folk er engagerede 
 
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 


