
 

 

 

 

Bornholms Hjemstavnsforening 2000 generalforsamling 
 

Referat fra ordinær generalforsamling i kongestuen på Rindsholm kro lørdag d. 4. september 2021. 

(udsat fra lørdag den 27. februar 2021 grundet restriktioner) 

 

Efter vel overstået spisning kunne formanden byde velkommen til generalforsamlingen. 

 

  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 

problemer coronaen havde afstedkommet og nævnte de planlagte arrangementer, der 

desværre måtte aflyses. Det var kun lykkedes at gennemføre et enkelt på Grønhøj kro i 

august måned. På baggrund af de mange restriktioner havde bestyrelsen så valgt at holde 

en pause resten af 2020. På bestyrelsens vegne 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 mindre overskud, som primært skyldtes den mindre aktivitet og de 

færre udsendelser af medlemsbladet Klippeøen. 

 Regnskabet var ikke genstand for spørgsmål og blev godkendt. 

 Da bestyrelsen ikke fandt behov for en forhøjelse af kontingentet, fortsætter dette uden 

ændring (til forsamlingens glæde). 

 

Punkt 4:     Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Men bestyrelsen fremlagde 

et forslag til ændring af vedtægterne. Se bilag. 

 Formanden redegjorde for baggrund og gennemgik forslaget nærmere. Forsamlingen vedtog 

forslaget.                                                                               

   

Punkt 5:     Der skulle vælges 3 til bestyrelsen og 1 ny suppleant. Anette Havmøller Bärtel 

og Poul-Erik Nilsson genvalgtes og Per Christiansen (suppleant) indvalgtes idet Preben 

Kristensen ønskede at udtræde af bestyrelsen. (grundet flytning til Bornholm).  

Som ny suppleant valgtes Kurt Højklint (som erstatning for Per Christiansen)  

 

 

 



 

 

Punkt 6:    Der skulle vælges 1 revisor og 2 revisorsuppleanter. Niels Jørgen Bärtel blev 

genvalgt som revisor. Som revisorsuppleanter genvalgtes Bente Kristensen og som ny blev 

Lene Jensen valgt (som erstatning for Jørgen Gravers, der døde tidligere på året).  

 

Punkt 7:    dato for jule-komsammen bliver 4. december i Rønde. 

 

 

 

Efter ca. 3 kvarter kunne Niels Jørgen Bârtel fornemme, at der ikke var flere af de frem- 

mødte medlemmer, der ønskede ordet, og han overlod til formanden at erklære general-

forsamlingen for afsluttet.   

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Poul-Erik Nilsson                                                      Ordstyrer: Niels Jørgen Bärtel 

 

 

 

 

 

 

Herefter var der kaffe, hvorunder krofatter Frode Hansen fortalte lidt om kroen og tilblivelsen af 

mindelunden for danske soldater, politi og hjemmeværn.  

 

Inden hjemkørsel var der lejlighed til at besøge mindelunden, der netop denne dag blev markeret 

med kransenedlæggelser, uddeling af æresbevisninger m.m. af de berørte værn.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilag 

Forslag til ændringer af vedtægter. 

§3 Medlemskab.   (ny tekst) 

Som medlemmer optages alle, der er født på Bornholm, samt alle, der på baggrund af 

interesse for Bornholm vil bakke op om foreningen. Et medlem kan udelukkes fra 

foreningen i tilfælde af kontingentrestance. Såfremt medlemskab ønskes genoptaget, kan 

dette først ske efter indbetaling af det skyldige beløb. Bestyrelsen kan beslutte at udelukke 

et medlem, der bevisligt modarbejder foreningens formål og virke. Pågældende medlem 

kan ved personligt fremmøde på førstkommende generalforsamling kræve beslutningen 

forelagt til afstemning. Tilmelding, udmeldelse samt mail-/tlf.- og adresseændringer skal 

ske til kassereren, som administrerer medlemslisterne. 

(§4 bibeholdes uændret, men §5 udgår – d.v.s. at efterfølgende §-numre rykkes frem, så 6 

bliver 5 o.s.v.) 

Med henvisning til nugældende tekst i vedtægterne: 

                                           § 3. Medlemmer 
Som medlemmer optages alle der er født på Bornholm, samt alle der har haft deres 
opvækst på Bornholm. Et medlems ægtefælle kan optages som medlem med 
stemmeret.  Andre, der har haft særlig tilknytning til øen, samt alle med dansk indføds- 
ret kan optages som medlemmer, efter bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde har truffet 
bestemmelse herom. Disse medlemmer har ikke stemmeret ved foreningens general- 
forsamling, men er i øvrigt ligestillet med de ordinære medlemmer.   
Udmeldelse samt mail- /tlf.- og adresseændringer skal ske skriftligt til kassereren, som 
administrerer medlemslisterne. 
 
                                         § 4. Kontingenter. 
Kontingenter for det kommende regnskabsår fastsættes i tilslutning til regnskabs – 
aflæggelsen, og efter indstilling fra bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. 
Medlemsperioden følger kalenderåret, dog således, at nye medlemmer, der optages 
efter 1. juli får det efterfølgende kalenderår med i kontingentet. Alle medlemmer betaler 
samme kontingent, dog således at person nr. 2 på samme adresse betaler ½ kontingent, 
og man modtager kun 1 eksemplar af medlemsbladet. Rettidig indbetaling senest 15. 
januar. Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er rettidigt 
indbetalt i året hvori generalforsamlingen afholdes. 
                              
                § 5. Udelukkelse og genoptagelse af medlemskab 
Et medlem kan udelukkes fra foreningen, når kontingentet ikke er betalt rettidigt, 
eller når et medlem bevisligt modarbejder foreningens formål. Der gives dog det 
pågældende medlem mulighed for skriftligt at forsvare sin udelukkelse overfor 
bestyrelsen indenfor tre uger fra udelukkelsen. Bestyrelsen træffer endelig beslutning 
med 2/3 stemmeflertal. Beslutningen kan, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, 
bringes til afgørelse ved førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende 
er berettiget til at give personligt møde. Ved kontingentrestance skal det til enhver tid 
skyldige beløb indbetales før en eventuel genoptagelse. 
 


