Bornholmerforeningen for Hillerød og omegn

Referat af ordinær Generalforsamling 2022
Afholdt den 27. marts 2022 kl. 13.00 i GrønnegadeCentret.
Formanden, Jørgen Dam, bød de 42 deltagere velkommen til den ordinære generalforsamling,
Med Stig Sommer ved flyglet indledte vi med sang nr. 31 i "Klippeøens Sange": Kom kammerâter frå kløppernes ø.
Efter indtagelse af smørrebrød og en øl eller vand, doneret af foreningen, gik man i gang med generalforsamlingen med flg.
punkter, jvf. foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Knud P. Hansen, der blev valgt med akklamation.
Knud takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og med dagsorden iht. til
vedtægterne. Dermed er generalforsamlingen beslutningsdygtig.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden aflagde beretningen, der er vedlagt som bilag.
Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren, Bente Jakobsen, fremlagde det reviderede regnskab, der udviste indtægter på 40.398 kr., udgifter på 34.164 kr.
(heraf 19.551 kr. (48,4%) til Klippeøen) et resultat på 6.234 kr. og en egenkapital på 37.580 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag.
5. Forslag fra medlemmer.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg.
6.a. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer (2 år)
På valg er Hans-Jørn Green og Lis Petersen, begge villige til genvalg.
Efter dirigentens forespørgsel om andre ønskede valg, blev begge genvalgt med akklamation.
6.b. Valg 2 bestyrelsessuppleanter (1 år).
Jørgen Thorup var ikke til stede, men villig til genvalg. Blev valgt med akklamation.
Annie Sørensen stillede op som suppleant og blev valgt med akklamation.
6.c. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg som revisor blev Knud P. Hansen foreslået og genvalgt med akklamation.
Som revisorsuppleant blev foreslået Renate Parsum (Nanna), der også blev valgt med akklamation.
7. Eventuelt.
7.a. Hans Rosenkvist takkede bestyrelsen for et vel udført arbejde og for mange gode arrangementer.
7.b. Kathe Rosenkvist gav udtryk for glæde over, at vores formand og næstformand har påtaget sig det store arbejde med
Hjemstavnsbyen Svaneke, som hun vidste ikke kun gav roser.
7.c. Formanden orienterede kort om status for Hjemstavnsbyen, hvor det 3. hus er ved at stå klar efter ombygning og hvor
der nu er installeret fiberforbindelse i alle huse. Der holdes nu en pause med større vedligeholdelser, hvor man i stedet vil
arbejde med en plan der skal række 10 år frem.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, med tak for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for veludført hverv.

Sign.
Knud P. Hansen
dirigent

Efter generalforsamlingen gik man over til kaffen og hyggesnakken, medens Stig Sommer igen satte sig ved flyglet, hvor
han fortalte om sin musikalske opvækst, som søn af spillemanden Leif Jensen, krydret med flere eksempler på de gamle
musiknumre.
Som yderligere bonus viste formanden en række billeder fra Dampskibs Selskabet på Bornholm af 1866, i daglig tale
66-bådene. Denne del skulle oprindelig være med på samme emne i efteråret, hvor en film om rederiet blev vist, men hvor
teknikken drillede. Bl.a. blev vist samtlige skibe de har været i 66-bådenes ejerskab, hvoraf nogle af været udlejet til
udenrigssejllads.
Der kan søges oplysninger om rederiet på mange links, hvoraf nogle af de her viste vil blive lagt ud på foreningens
hjemmeside.
Den solbeskinnede eftermiddag sluttede med nr. 1 i "Klippeøens Sange": Bornholm, du prude vikingmø.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, den 5. marts 2022.

Referent: Hans-Jørn Green, 2022-03-28

