Bornholms Hjemstavnsforening 2000 generalforsamling
Referat fra ordinær generalforsamling på Cafe Spangsbjerg i Viborg lørdag d. 15. februar 2020.
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:

Efter forslag fra bestyrelsen blev Niels Jørgen Bârtel valgt.

Punkt 2: Poul-Erik Nilsson aflagde bestyrelsens beretning. Han fortalte kort om de 5
afholdte arrangementer i år 2019, og nævnte i den forbindelse hvor mange medlemmer,
der havde deltaget. På baggrund af tilslutning til foreningens arrangementer havde han
gjort sig tanker om, hvor vidt det var indsatsen værd at arrangere sammenkomster. Han
havde nogle kommentarer til hjemmesiden og besøgene på samme. Med henvisning til
beretningen sidste år, hvor det var på tale at afvikle B-medlemskaber under hjemstavnsforeningen i København, må man bare konstatere at beslutningen har medført den ventede
prisstigning på medlemsbladet Klippeøen – godt og vel endda. Så det var godt, at vi
vedtog at hæve kontingentet sidste år, - udgiften til bladet ”fylder” meget i regnskabet. Til
næste ordinære generalforsamling vil bestyrelsen måske fremkomme med forslag om
ændrede vedtægter i lighed med Københavns. Foreningen har i år 20års jubilæum, men da
det forventes at foreningen må bruge nogle penge på at arrangere Bornholmertræf 2020 i
juni måned, har bestyrelsen besluttet at vente med at fejre foreningens beståen til 25års
jubilæet i 2025. Der er et begrænset antal pladser til Bornholmertræffet så det er tilmelding
efter ”først til mølle-princippet”. Til slut takkede han de medlemmer, der trofast møder
frem, 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 og gennemgik det reviderede regnskab, hvoraf der
samlet set fremgik et større underskud. Hovedårsagen til underskuddet – udgiften til
Klippeøen – affødte nogle spørgsmål og forslag fra forsamlingen. Det gav anledning til en
længere snak om økonomi, medlemskontingenter og tilhørsforhold. Indtil videre må vi leve
med udgiften, men på næstkommende formandsmøde prøver vi igen, om ikke vi kan få en
forståelig forklaring, og om muligt få en anden beregningsmetode. Regnskabet var ellers
ikke genstand for spørgsmål og blev godkendt. (Da bestyrelsen ikke havde diskuteret en evt.
forhøjelse af kontingentet – blev dette ikke bragt frem – dermed fortsættes med kontingent,
sådan som dette blev vedtaget efter forhøjelsen sidste år).

Punkt 4:

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Punkt 5: Der skulle vælges 3 til bestyrelsen og 1 ny suppleant. Pauli Havmøller Jensen
og Preben Kristensen genvalgtes og Käte Sode Haslund (suppleant) indvalgtes, idet Karin
Juul ønskede at udtræde fra bestyrelsen.
Som nye suppleanter til bestyrelsen valgtes Per Christiansen, og også Karin Juul blev valgt,
da Vagn Thygesen trak sig fra posten.
Punkt 6: Der skulle vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Knud Andersen og Jørgen
Gravers blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
Punkt 7: Preben Kristensen gjorde lidt reklame for - og fortalte kort om næste planlagte
arrangement, der foregår den 25. april – i Geografisk Have i Kolding.
Annelise Skræp spurgte, om bestyrelsen havde tænkt sig at bruge hele foreningens formue til
Bornholmertræffet. Formandens svar var, at der var lagt et budget, efter hvilket der kunne
blive tale om at bruge 7-8000 kr. Der er søgt om penge hos flere sponsorer (større firmaer)
og legater hos fonde, men det har hidtil været uden held. Annelise foreslog at man prøvede
med en henvendelse til Rockwool-fonden.
Efter forespørgsel fra Anette, var der flere af de fremmødte medlemmer, der meldte sig til
Bornholmertræffet d. 7. juni.
Efter ca. 3 kvarter kunne Niels Jørgen Bârtel konstatere, at der ikke var flere af de fremmødte medlemmer, der ønskede ordet, og han erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referent: Poul-Erik Nilsson

Ordstyrer: Niels Jørgen Bärtel

Herefter var der kaffe, hvorunder og efter Henning Bender fortalte om den bornholmske udvandring
til Amerika i årene 1850-1914.
På opfordring - og efter nogle forsøg med en anden sang – sluttede vi eftermiddagen med at synge
sang nr. 12 i sangbogen: ”Bornholm, du skønheds ø”.

