
 

 

 

 

 

Bølshavn Borgerforening 
 
 
 

Referat af generalforsamling i Bølshavn Borgerforening i Listedhuset d. 20.10.12. 
 
Formand Finn byder velkommen til de fremmødte. Herefter går man over til pkt. 1 på dagsordenen. 

 
1: Valg af dirigent: 

 Mogens Christiansen vælges efter forslag fra bestyrelsen. Han konstaterer, at generalforsamlingen er 
rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig, og ordet overgives til formanden. 

 
2: Formandens beretning: 

 Finn aflægger beretning, der godkendes med applaus. 

 
3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: 

 Kasserer Jakob fremlægger regnskabet, der godkendes uden bemærkninger. 

 
4: Valg til bestyrelsen: 

 Morten Svendsen genvælges.  

 Finn Kruse og Jytte Pind modtager ikke genvalg.  

 Efter forslag fra bestyrelsen vælges Kirsten Sørensen og Allan Ploug. 

 
5: Valg af 2 suppleanter: 

 Mogens Dam og Jens Peter Thuesen genvælges. 

 
6: Valg af revisor: 

 Efter forslag fra bestyrelsen vælges Teresa Due. 

 
7: Valg af revisorsuppleant: 

 Stig Fjording genvælges. 
 
Generalforsamlingen suspenderes for at give plads til den traditionelle præsentationsrunde og kaffen. 
Herefter genoptages generalforsamlingen med pkt.: 
 
8: Indkomne forslag. 

 Der er indkommet flg. forslag fra Lis Hansen: 

 ”Jeg er sikker på, at mange Bølshavnsbeboere gerne vil have gjort noget ved den trafik gennem vor 
by som sker med over 50 km. i timen Jeg ved godt at der er blevet talt om skiltningen som er i den 
grad misvisende. 70 km. lige før byen både fra nord og syd. 



 Hvorfor står der så ikke et skilt med 50 km. umiddelbart når man er indenfor byskiltet? Et stort ønske 
kunne være at få chikaner både nord og syd og en midtbys. Jeg kan ikke se nogen grund til at 
Bølshavn ikke kan få nogle sådanne da de findes utroligt mange steder på øen. Håber at 
Borgerforeningen vil gå ind for ovenstående.” 

 

 Jens Peter T.J. oplyser, at han i 2008 fik oplyst at kommunen ville tage stilling til sagen i 2014.  

 Ved en henvendelse til kommunen for kort tid siden blev han fortalt at sagen var udsat på ubestemt 
tid. 

 

 Jakob Jensen beretter ligeledes om mange korrespondancer både med politi og kommune. De 
forskellige instanser henviser til hinanden, og det er meget tungt at arbejde med. 

 

 Lis præciserer, at hun med chikane mener indsnævring af kørebanen – IKKE bump. 
 

 Alle er enige i at der køres for hurtigt og bestyrelsen pålægges at arbejde videre med sagen. 
 
9: Fastsættelse af kontingent: 

 Uændret 100,- kr. pr. husstand. 
 
10: Evt.: 

 Stig Fjording foreslår, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på at anlægge en 
”gruschikane” på havnevejen. 

 

 Jens Peter T. J. takker de afgående bestyrelses medlemmer – specielt Finn for hans store 
engagement i arbejdet med at oprette Bølshavn Borgerforening. 

 
 

 Finn takker og siger at det har været en fornøjelse at være med til at udvikle foreningen. 
 
Dirigenten takker for god ro og orden.  
Finn takker ham for godt arbejde, og afslutter generalforsamlingen. 
 
 
Efterfølgende holder naturvejleder Tino Hjort et inspirerende indlæg om Bølshavns særegne flora og om 
middelalderplanter på Bornholm. 
 
 

 
Ref.: Jytte 

 

 

 


