Bornholms Hjemstavnsforening 2000 generalforsamling
Referat fra ordinær generalforsamling på Bjerre Kro lørdag den 23. februar 2019 kl. 13.30
Efter vel overstået spisning kunne formanden byde velkommen til generalforsamlingen.
Vi indledte med at synge en bornholmsk vise: ”Skudan hon vaggar”.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Punkt 2: Bestyrelsens beretning (v/formanden)
Punkt 3: Fremlæggelse af revideret regnskab (v/kassereren)
– samt fastsættelse af kontingent.
Punkt 4: Indkomne forslag.
Punkt 5: Valg af bestyrelse + suppleant(er) for 2 år
Punkt 6: Valg af revisor + revisorsuppleant(er) for 2 år
Punkt 7. Eventuelt.
Punkt 1: Niels Jørgen Bârtel blev valgt. Han konstatererede at generalforsamlingen var varslet
rettidigt og dermed lovlig.
Punkt 2: Poul-Erik Nilsson aflagde bestyrelsens beretning. Han fortalte kort om de 5 afholdte
arrangementer i år 2018. Han nævnte hjemmesiden, herunder et nyt punkt i menuen,
nemlig foreningens datapersonpolitik, - muligheden for at læse Klippeøen og Carsten
Schou`s fine Jyllandskort. Han fortalte om årets bornholmertræf i Roskilde og at vi skal
arrangere træffet i 2020. Datoen er fastlagt til 7. juni og stedet bliver sandsynligvis Århus.
På baggrund af artikel i Klippeøen har der været afholdt formandsmøde i Tune, hvor der
blev diskuteret en del af fælles interesse. Som udløber heraf forventes det, at B-medlemsskaber afvikles efter vedtagelse på en kommende generalforsamling i København. Det
åbner op for tilgang af nye medlemmer, men betyder også øgede udgifter til KLIPPEØEN.
Han benyttede lejligheden til at takke Ejvind for hans mangeårige virke på forskellige
poster i foreningens bestyrelse, og kassereren overrakte samtidig 2 flasker vin til Ejvind.
Til slut takkede han medlemmerne for opbakning og godt humør, og han takkede også den
øvrige bestyrelse for godt samarbejde.
Beretningen affødte ingen spørgsmål og godkendtes.
Punkt 3: Anette Bârtel fremlagde det reviderede regnskab, hvoraf der samlet set fremgik et lille
overskud.
Forsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer.
Bestyrelsen ønskede ved indstilling en forhøjelse af medlemskontingentet. Ønsket stigning
var kr. 20 for enkeltpersoner til kr. 170 og kr. 30 for par til kr. 255. Baggrunden er en forventet udgiftsstigning på medlemsbladet KLIPPEØEN. Da kontingentet for 2019 er betalt,
får stigningen først virkning fra år 2020, når kontingentet skal betales.
Ordstyreren satte indstillingen til afstemning – ingen ønskede skriftlig afstemning – men
ved håndsoprækning godkendte forsamlingen enstemmigt bestyrelsens indstilling.

Punkt 4: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Punkt 5: Der skulle vælges 2 til bestyrelsen og 1 ny suppleant. Anette Havmøller Bârtel og PoulErik Nilsson var på valg til bestyrelsen og genvalgtes. Som ny suppleant valgtes Käte
Sode Haslund.
Punkt 6: Der skulle vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Niels Jørgen Bârtel og Bente
Kristensen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
Punkt 7: Jørgen Gravers havde forslag til et kommende arrangement i Geografisk Have i Kolding
og overgav nogle brochurer herom til bestyrelsen.
Bente Kristensen, Ejvind og Jytte Kristoffersen m.fl. tilbød at hjælpe til i.f.m. bornholmer
træffet 2020.
Kurt Højklint foreslog Brunkulslejerne ved Herning som mål for bornholmertræffet.
Preben Kristensen gjorde lidt reklame for næste arrangement ved Tirpitz museet i Blåvand
Efter ca. 3 kvarter kunne Niels Jørgen Bârtel konstatere, at der ikke var flere af de fremmødte medlemmer, der ønskede ordet. Han takkede for god ro og orden og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.
På opfordring sang vi nr. 32 i sangbogen: ”Svøbt i en sommerlig solskinsdis ……”

Referent: Poul-Erik Nilsson

Ordstyrer: Niels Jørgen Bärtel

Herefter var der kaffe, hvorunder og efter Jette Hvidtfeldt fortalte om Niels Anker Kofoed.

