Beslutningsreferat fra generalforsamling 7. marts 2016
kl 19.30 på Gudhjem Museum.
Generalforsamlingen havde ca 70 deltagere.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning 2015
3. Regnskab 2015
4. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Suppleanter
c. Revisor
5. Kontingent
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
8. Gudhjemprisen 2016
Pkt 1.
Formanden Birgitte Jallov bød velkommen og Jan Clifford Hansen blev valgt som dirigent.
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes
bestemmelser og dermed lovlig.
Jørgen Jespersen blev valgt som referent.
Pkt 2.
Formanden indledte sin beretning med at betone de mange aktiviteter der drives af aktive borgere
i Gudhjem‐Melsted og fællesskabets store betydning i byen.
(Der henvises iøvrigt til den på forhånd udsendte skriftlige beretning.)
Formanden sluttede med at takke alles for indsats og bidrag; især kommunen for tilskud,
gavegivere, billettører og andre hjælpere for deres uvurderlige indsats og endelig bestyrelsen og
arbejdsgrupperne.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.
Beretningen blev taget til efterretning med applaus.
Pkt 3.
Kasserer Hans Jørgen Jensen gennemgik det på forhånd udsendte regnskab for 2015, med
hovedvægt på indtægterne (kommunens tilskud og medlemskontingent mm) og regnskab for
årets udstillinger, det særlige tilskud fra kommunen via Bornholmske Borgerforeningers Samvirke,

administrationsomkostninger og driften af museumsbygningen. Regnskabet viser samlet et lille
underskud på godt 8.000 kr.
Balancen viser aktiver pr 31.12.2015 på ca 5,1 mio kr, herunder museumsbygningens værdi 3,35
mio kr og likvid beholdning (arv mm) 1,75 mio kr.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Pkt 4.
a.
Dirigenten nævnte at hele bestyrelsen af ekstraordinære grunde blev nyvalgt i 2015 og dermed for
2 år, jfr vedtægterne. Men med sigte på at genskabe den kontinuitet, som tidligere var sikret ved
at der hvert år er valg til halvdelen af bestyrelsesposterne, havde bestyrelsen ønsket at 4
bestyrelses‐ medlemmer stillede deres mandat til rådighed allerede nu, ‐ også selv om alle var
villige til genvalg.
Dette blev godkendt af generalforsamlingen uden afstemning.
Desuden foreslog bestyrelsen at bestyrelsen udvides til 9 medlemmer og at suppleant Johan
Lorentzen indvælges. Udvidelsen blev godkendt uden afstemning.
Der var ikke andre forslag til bestyrelsens sammensætning.
Herefter blev Hans Jørgen Jensen, Hans‐Martin Bloch, Jørgen Jespersen og Kirsten Laurberg Lund
genvalgt for 2 år og Johan Lorentzen nyvalgt for 2 år.
b.
Suppleanterne Johan Lorentzen og Maj‐Britt Löwe Clausen blev begge nyvalgt i 2015 for 2 år. Da
Johan Lorentzen nu blev bestyrelsesmedlem bad dirigenten om forslag til en ny suppleant for 2 år.
Hanne Strøby meldte sig som kandidat og blev valgt med stor applaus.
c.
Rønne Revision blev genvalgt som revisor for 1 år.
Pkt 5.
Kontingentet for 2016, der blev vedtaget sidste år, er 100 kr/medlem og 200 kr/husstand.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent i 2017 blev vedtaget uden afstemning.
Pkt 6.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Pkt 7.
Michael Hammarlund spurgte om foreningen havde været informeret om et kommunalt tilsyn
med buske og træer mm nede i byen i sidste uge. Jørgen Jespersen oplyste at det var foreningen
ikke. Pernille Bastrup kunne oplyse at det havde resulteret i fjernelse af nogle mindre buske.
Mogens Lehn foreslog at Julie Høms smukke åbo‐skulptur foran museet rengøres. Johan Lorentzen
oplyste at det vil ske på en “frivillig‐arbejdsdag” vedr. museets udvendige vedligeholdelse senere i
foråret efter aftale med kunstneren, Julie Høm.

Mogens Lehn spurgte om foreningen ikke kunne gøre noget for at vi ikke fortsat skal se et
sørøverflag og en stor reklame for “stegt flæsk & persillesovs” ved indkørslen til vores smukke by.
Jørgen Jespersen oplyste at det var rejst af flere borgere gennem de senere år, og at bygruppen vil
rette henvendelse til ejeren af den pågældende restaurant og om fornødent til kommunen for at
sikre at kommunens skilteregulativ overholdes. Et tidligere bestyrelsesmedlem Henriette Howalt
oplyste at en tidligere henvendelse til kommunen ikke havde ført noget med sig.
En medlem foreslog at det byskilt fra Allinge‐Gudhjem kommunes tid som fortsat står ved
nedkørslen til byen fjernes. Jørgen Jespersen oplyste at forslaget vil blive taget med til et
kommende møde om trafik og parkering som der snart skal være med kommunen.
Herefter gennemgik Jørgen Koefoed den ny hjemmeside for foreningen, som man kan finde på
adressen: www.gudhjembyogmindeforening.dk. Formanden udtrykte tak til til det firma, der
havde produceret hjemmesiden i samarbejde med bestyrelsen.
Pkt 8.
Formanden gennemgik kort statutterne for GudhjemPrisen, som der tidligere i år var indkaldt
forslag til fra medlemmerne, både for så vidt angår 
Hædersprisen
og 
Forskønnelsesprisen
. En
række forslag var indkommet og bestyrelsen havde valgt følgende prismodtagere til
GudhjemPrisen 2016:
Hædersprisen.
Familien Nybirk ‐ for mange års indsats med at styre og drive Scala Gudhjem. Jørgen Koefoed
begrundede valget og overrakte diplom og en smuk skål fra Baltic Sea Glass. STOR applaus.
Forskønnelsesprisen.
Ejerne af Kaffeslottet ‐ for en smuk og nænsom renovering af den markante bygning. Da ejerne
ikke kunne være til stede, vil diplom og plakette blive overrakt ved en anden lejlighed senere i år.
Også applaus fra salen til disse prismodtagere.
Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for sin indsats og forsamlingen for det fine
fremmøde ………….og så var der kaffe og kringle.
Gudhjem den ………………….

Dirigent Jan Clifford Hansen …………………………………………….

Referent Jørgen Jespersen……………………………………………….

