Beslutningsreferat fra generalforsamling 7. marts 2017
kl 19.30 på Gudhjem Museum.
Formanden, Birgi.e Jallov, bød velkommen 5l generalforsamlingens 62 fremmødte medlemmer.
Hun fortalte om perioden som formand for foreningen frem 5l at hun desværre blev ramt af kræA
og må.e igennem et længerevarende behandlingsforløb. Det har medført, at hun har set sig
nødsaget 5l at trække sig fra ak5vt foreningsliv ind5l videre, herunder fra formandsposten i vores
forening, som siden eAersommeren derfor er varetaget af næsDormanden Jørgen Jespersen.
Birgi.e overlod dereAer ordet 5l næsDormanden.
Den udsendte dagsorden blev fulgt, idet dog punktet “Indkomne forslag” blev behandlet inden
punktet “Valg”.
1. Valg af dirigent
Tine Hammerlund blev foreslået og valgt. Tine konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og gennemgik dagsordenen.
2. Beretning 2016
NæsDormand Jørgen Jespersen supplerede den skrevne årsberetning med fortællinger fra året der
er gået - fordelt på indsatsen vedrørende Museet, Lokalhistorien og Byens ve og vel.
Nævnte først vandskaden, hvor ca 14 m3 vand havde fosset ud og gjort stor skade. Men heldigvis
var vi kommet godt igennem og alt kom a.er op at køre inden sæsonstart.
DereAer gennemgik JJ årets gang med uds5llinger. Et meget ak5vt år med mange ﬂo.e uds5llinger
og mange besøgende. En særlig begivenhed var naturligvis jernbaneuds5llingen i anledning af
banens 100 års jubilæum, og en dejlig fest på selve dagen, den 27. juni, i ﬂot vejr og med mange
gæster og ﬁn forplejning fra Brøddan og Brugsen. Uds5llingen var skabt med stor hjælp fra
jernbaneentusiasten Bent Boesen, Svaneke.
De mange ﬂo.e uds5llinger har først og fremmest været båret frem af uds5llingsgruppens leder
Jørgen Koefoed, der træder ud af bestyrelsen, men som har lovet at fortsæ.e med at bistå det
videre arbejde i en overgangsperiode.
EAerfølgende kom JJ ind på arbejdet i Lokalhistorisk Gruppe og særligt arrangementet 5l
Halloween der havde trukket mellem 500 og 700 deltagere. Lokalhistorisk gruppe har stået for en
række foredragsarrangementer og andre ak5viteter, lige fra Jul i Gudhjem, 5lﬂy.errundvisning og
_ernvarmemøde.
Årets arbejde i Bygruppen har været præget af diskussioner om hvordan traﬁkken og byens rum
skal virke. Bestyrelsen har fået fast hjælp af Flemming Willum der er blevet foreningens talsmand
når det handler om traﬁk og parkering.
På samme vis har Susanne Bloch stået i spidsen for “den grønne gruppe”, der først og fremmest har
arbejdet med de mange små s5er – hvor vi nu har fået en aAale med kommunen om at navngive

en række af disse s5er og sørge for deres vedligeholdelse.
Arbejdet med havnene har været lidt tungere – især kniber det lidt med at få overbevist
kommunen om at øget vedligeholdelsesarbejdet på kaj- og moleanlæg.
Slu.eligt nævnte JJ arbejdet med selve museet og de fysiske vedligeholdelsesopgaver. Især
arbejdsdagen i august blev fremhævet og der blev takket for den ﬂo.e frivillige arbejdsindsats.
JJ takkede for forskellige bidrag, gaver, fonde mv. samt ikke mindst 5l Bornholms Regionskommune
for det årlige 5lskud 5l driAen af Gudhjem Museum.
En meget stor tak lød 5l de frivillige bille.ører der er helt nødvendige for at få det hele 5l at køre.
Vi har som bekendt ændret åbnings5derne og skåret formiddagsåbningen væk 5l fordel for en
forlænget sæson, således at Gudhjem Museet har præsteret en sæson der aldrig 5dligere har
været så lang (1. april – 31. okt.).
Ved årets udgang har foreningen 446 medlemmer, og vi vil meget gerne have ﬂere. Især vil vi gerne
have endnu ﬂere medlemmer fra Gudhjem-Melsted området.
2017 åbner sæsonen med fernisage d. 1. april kl. 14.00! (i den skriAlige årsberetning er det
desværre fejlag5gt angivet 5l kl. 13).
Beretningen blev godkendt uden afstemning.
3. Regnskab 2016
Hans Jørgen Jensen fremlagde regnskabet, der - eAer nogle uddybende svar på spørgsmål fra salen
- blev godkendt uden afstemning.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne 5l behandling.
5. Valg
4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bi.en Danig, Jørgen Koefoed, Birgi.e Jallov og Verner
Jensen. Bi.en Danig var villig 5l genvalg og derudover foreslog bestyrelsen nyvalg af hid5dig
suppleant Mai-Bri. Löwe Clausen, fotograf Claus Sonne, Gudhjem og keramiker John Gibson,
Østerlars.
Der kom ike andre forslag og de 4 blev valgt med akklama5on.
Som ny suppleant blev foreslået og valgt Marianne Løhr, Gudhjem. Mariannes onkel var med 5l at
starte museet i sin 5d.
Rønne Revision blev genvalgt som revisor eAer forslag fra bestyrelsen.
6. KonGngent 2018
Bestyrelsens forslag om uændret medlemskon5ngent på 100 kr. pr. person blev vedtaget uden
modforslag.
7. Evt.
Et medlem foreslog at foreningens navn ændres fra Gudhjem By- og Mindeforening 5l Gudhjem Byog Museumsforening, begrundet i at museums- og uds5llingsak5viteterne fylder rig5g meget i
foreningens virke – og derfor bør fremgå af navnet.
JJ kvi.erede for forslaget – og meddelte at det ville blive overvejet i bestyrelsen sammen med
nogle mindre ændringsforslag 5l foreningens vedtægter 5l behandling på næste års
generalforsamling. Mindede desuden om, at foreningen i november 2018 kan fejre 50 års

