
 

Beretning 

2018 

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 lidt koldt men ellers fint  vejr. Der blev spist æbleskiver og drukket gløgg og 
sunget,  

Strandrensning: 

19 maj holdt vi offentlig strandrensning. Mange glade og friske mennesker var mødt op, og 
der blev gået til arbejdet med ildhu. Der var ikke så meget affald i år. Bagefter blev der 
traditionen tro grillet pølser. Det var dejligt vejr og folk hyggede sig. 

 

Havneoprydning: 

Den 9 juni ryddede vi op på havnen, der blev slået græs , og folk gik til den med ildhu, en kel 
kom en smule til skade. Der blev støbt nogle rør ned som skulle bruges til at sætte nogle 
pæle med planker på, som kan fjernes nemt når vi har havnefest. Disse planker skal 
forhindre biler i at parkere i mellem bænkene. Det er en simpel løsning som har virket 
perfekt. Efter oprydningen blev der serveret røget sild m.m. og lidt drikkelse 
 

Store fiskedag: 
Jolle ejerne har igen i år arrangeret fiskekonkurrence d. 10-6-2018 med Finn og Mogens som 
primus motor. 
Bådene sejlede ud kl. 9.00 og fiskede til kl. 12.00. Derefter var der vejning og Ole Larsen blev 
årets torsk med den største . Der var også præmier til dem der havde fanget flest fisk. Tak til 
Torben og Øllgård for sponsoreringen af præmier og Tak til Finn og Mogens 
Bagefter blev der grillet, fint arrangement. 

 
Sct Hans: 

I år måtte vi ikke brænde bål , og overvejede om vi skulle aflyse arrangementet, men 
fasthold traditionen og gik igennem byen med flag, i stedet for fakler og i år med 2 skole 



orkestre fra Norge. Der var mødt pænt med mennesker op til dette arrangement og vejret 
var fantastisk 
Midsommervisen blev sunget, Bagefter hyggede folk sig med kaffe og kage. Stor tak til Tina 
for at have bagt nogle fantastiske flotte kager 
 
 
  

Sommerfest: 
På grund af afbrændingsforbud var der delte meninger om vi måtte grille. Jeg tog et billede 
af pladsen, hvor jeg havde indtegnet hvor grillerne skulle stå og sendte det på mail til 
brandinspektøren Søndagen inden og der gik kun 10 min. Så svarede han at det var ok og 
god fest. 
Vores investering i ekstra telt har vist sig at være rigtig. Vi har nu tre telte og der var ca 190 
deltagere i festen. Teltet blev sat op Fredag aften og det er glædeligt at så mange 
mennesker er klar til at hjælpe, og vi har efterhånden en vis rutine, så det er hurtig sat op 
Vores nye kasser til opbevaring af telte m.m har været rigtig gode til at have system i 
tingene,  
Lørdag formiddag blev bordene pyntet og så var der klar til fest. 
På vores sidste generalforsamling var der ønske om at der skulle arrangeres noget for børn 
og barnlige sjæle om eftermiddagen og aftenen. 
Torben Aggerbæk stillede op med flere af sine veteranbiler og så kunne folk få en køretur i 
disse. Tak til Torben for initiativet 
Vi i bestyrelsen selvfølgelig altid spændte på om vi har stillet forventningerne for højt men vi 
må konstatere at folk er meget stabile til at møde op. 
Vores musiker var den samme som sidste år 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 . Bente Jensen havde arrangeret forskellige konkurrencer, hvilket også var en 
succes. Tak til Poul Erik og Bente 
 
Om Søndagen havde vi lavet nogle aftaler med folk til at hjælpe med at pakke ned kl 10.00 
Selv om det har været den tørreste sommer i mandsminde, kom der en ordentlig byge lige 
som vi skulle til at gå i gang og derfor måtte vi udsætte nedpakningen til om eftermiddagen 
Pga. mange rutinerede hjælpere fik vi pakket ned på 1 ½ time, tak til alle der er flinke til at 
hjælpe til 
 

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. 
Tidligere harvi gået en tur med skovfogeden og landskabsmanden, men i år har det ikke 
lykkedes at få dem i tale. Der er dog blevet ryddet og fældet lidt. 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 
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 10-11-2017 var vi til møde i brugerrådet. 
Vi har fastholdt vores 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 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 

 
 
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. Vedr de mange skilte vil vi kontakte kommunen igen. Jeg har talt op at der 
22 skilte. Jeg forstår ikke at der skal være så mange med parkering forbudt i begge vejsider. 
I Listed er der skilt i begge ender af byen , hvor det fremgår at der er p Zone og så er der 
parkering forbudt. 

Hjemmeside: 
 
Vi har 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. Det største problem er at jeg ikke tror at 
nogen har læst dette, idet det var i spil igen i år i forbindelse med budget forhandlingerne. 
 
På grund af dette fik alle borgerforeninger en henvendelse fra Jørgen Hammer formand for 
Bornholmske borgerforeninger samvirke. I henvendelsen står: 

Citat: 
I et forsøg på at redde en intakt Lokalsamfundspulje var anbefalingen fra bestyrelsen og 
de medlemsforeninger, der deltog i mødet den 13.6. i Nyker derfor, at efterlyse et 
forhandlingsmandat til bestyrelsen, der tillod os at bruge 10% af Lokalsamfundsmidlerne 
som medfinansiering ved en etablering af tilflytterboliger på grundlag af det oplæg, der 
var kommet fra Danmark på Vippen . Det kunne gøre os som medspillere i processen med 
at sikre flere borgere på Bornholm i de kommende år, hvilket er kommunalbestyrelsens 



aktuelle mål. Det ville samtidig kunne give os en god presse og dermed sikre en formidling 
af alle de gode initiativer, der tages af de 28 lokalsamfund til glæde for udviklingen på 
øen. 

Samtid har vi meldt ud, at sker der en nedskæring af Lokalsamfundspuljen ved det 
kommende budgetforlig, trækker BBS sig ud af projektet med tilflytterboliger. 

Så øvelsen er - kort fortalt - at sikre en intakt Lokalsamfundspulje, hvoraf vi dog er 
indstillet på at bruge de 10% til noget almennyttigt, der flugter med 
kommunalbestyrelsens mål. Det kan vi efter bestyrelsens mening gøre ved at involvere os i 
etableringen af tilflytterboliger i op til fire byer, der vil byde ind på opgaven med at pege 
på egnede boliger og tage vare på de tilflyttere, der kommer til øen, så de føler sig 
hjemme. Det ser for nærværende ikke ud til at blive et problem med at finde 
lokalsamfund, der vil byde ind med én eller flere boliger. 

Orienterede om, at der lægges op til, at vi finde egnede boliger i byer med under 2.000 
indbyggere i en prisklasse på 600.000 kr. og at finansieringen af boligerne bygger på: 

60% ved et 20 årigt realkreditlån ydet af DLR Kredit A/S 
30% ved et 20 årigt 4% pantebrev 
10% ved et 20 årigt rente- og afdragsfrit lån fra BRK (byfornyelsesmidler) 
og dertil kommer så en supplerende anpartskapital (driftskapital) på 10% (240.000 kr.), 
som BBS vil søge at tilvejebringe. 

Omtalte endeligt, at der på mødet den 13.6.2018 (udsendt 22.6.2018) blev lagt op til, at de 
240.000 kr. skulle finansieres ved at bruge 10% af den årlige Lokalsamfundspulje *) på pt. 
1,7 mio. kr. til formålet, og søge disse midler suppleret med 70.000 kr. fra anden side 

Status efter de seneste - herunder de forsinkede tilbagemeldinger - er, at der er kommet et 
: 
JA fra Nylars, Rønne, Aarsballe, Sorthat Muleby, Nyker, Pedersker, Vang, Gudhjem, Rø, 
Klemensker, Østerlars og  
NEJ fra Tejn, Hasle, Allinge-Sandvig, Rutsker, Aakirkeby, Fællesrådet for 3740, 
Vestermarie, Østermarie og Bølshavn 
 

Svar til Jørgen Hammer: 

Bølshavn Borgerforening kan ikke støtte forslaget, men jeg kan se at det løb måske  er 
kørt. 
Vi tror ikke at dette projekt kan flytte ”bjerge” i forhold til evt. problematik vedr. 
tilflytterboliger. 
Vi skal passe på ikke at udhule vores økonomi og engagement fra borgerne, ved at kaste 
os ud i dette projekt.  
Jeg mener ikke der skal gives køb på lokalsamfundspuljen. 
Tvært imod mener jeg det er BBS opgave at bruge kræfter på at der ikke sker en 
nedskæring af disse midler. 
Jeg vil her henvise til CRT rapporten som jo beviser hvad kommunen får ud af disse penge. 
Jeg tvivler på at mange af politikerne har læst denne rapport. Det vil være god læsning for 
dem. 
Hvis vi fortsat skal have engagerede borgere i vores lokal områder er det vigtigt at vi får 
disse midler 
 
 
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 


