
     September 2021  

 

Kære medlem af Foreningen Bornholm, 

 

Efter et år med Corona-aflysninger og mange restriktioner, ser det lidt lysere ud for foreningslivet i 

sidste del af 2021.  

Bestyrelsen har været tvunget i hi. Vi kunne ikke mødes i lang tid. Foreningen har tilsyneladende 

ligget helt stille, og dog.... 

I de forgangne år har foreningen bl.a. spillet en afgørende rolle i at sikre Slusegårds vandmølle og 

ørredhus.  

Foreningens bestyrelse har besigtiget Hammersholm, og er i gang med at undersøge, hvordan vi 

kan gøre vores indflydelse gældende mht Hammersholms fremtidige brug. Og endelig har 

bestyrelsen arbejdet på at bevare vestkystens historiske vagtskure, placeret langs redningsstien. 

Mere om disse tiltag får I til den kommende generalforsamling. 

Vi afholder generalforsamling søndag den 10. oktober kl. 15 på Det Levende Køkken, Løvsangervej 

2, 3751 Østermarie (skråt overfor Østermarie Kirke). Foreningen giver kaffe, the og kage – af den 

gode slags. 

Det glæder vi os til i bestyrelsen - vi savner de gode debatter, og jeres indspil til foreningens 

arbejde. Som sædvanlig starter vi med en guidet tur. Birgitte Borgen Marcussen har sagt ja til at 

give os et kombineret foredrag og vandretur, hvor hun fortæller om russere og flygtninge i 1945-

46. Vi mødes kl. 13 i Hareløkkerne ved shelter-pladsen, som ligger bag P-pladsen, og overfor 

travbanen. Påklædning efter vejrmeldingen – det foregår udendørs. 

Efter foredrag og vandretur, kører vi til generalforsamling i Østermarie. 

Vi har valgt, at 2020 skulle være kontingent-fri, men håber at du/I igen vil bakke op om 

foreningens arbejde på følgende måde: 

1) Ved at indbetale kontingentet på 50 kr/person på konto 4451 3605766853. Vi vil gerne have 

betalingen senest mandag den 4. oktober - så er du/I også stemmeberettigede til 

generalforsamlingen. 

2) Ved at hjælpe os med at få nye medlemmer ind i foreningen: Uden medlemmer ingen forening! 

Og jo flere medlemmer vi har, jo mere pondus har vi, når vi skal forsvare og bevare Bornholms 

kulturhistorie. Vi beder jer om at tale om foreningen, og opfordre jeres venner og bekendte til at 

melde sig ind. 

3) Ved at sende os din mailadresse (hvis du har en). Modtager du dette brev med posten, og har 

du en mailadresse, vil vi meget gerne have den tilsendt på foreningen.bornholm@gmail.com. Det 

mailto:foreningen.bornholm@gmail.com


vil lette foreningens arbejde, at så meget som muligt kan udsendes pr mail. Det vil også spare 

foreningen for porto. 

Vi takker på forhånd, for den støtte I giver foreningen, og glæder os til et gensyn, ude i det skønne 

Bornholmske landskab, som vi er fælles om at ville beskytte. 

 

På vegne af bestyrelsen for Foreningen Bornholm 

formand Niels Jørn Jensen 

 

Obs! Husk - bestyrelsen skal have modtaget eventuelle forslag senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Bornholm 

Søndag den 10. oktober 2021 kl. 15 på ”Det Levende Køkken”, Løvsangervej 2, 3751 Østermarie 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne, og som følger: 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af stemmetællere 

3) Beretning ved formanden om foreningens virke i det forgangne år 

4) Gennemgang af det reviderede regnskab ved kassereren 

5) Indkomne forslag 

6) Fastsættelse af kontingent 

7) Valg til bestyrelsen 

• Niels-Jørn Jensen er på valg (modtager genvalg) 

• Niels-Holger Larsen er på valg (modtager genvalg) 

• Elisabeth Falk er på valg (modtager genvalg) 

8) Valg af revisorer 

9) Valg af suppleant 

10) Eventuelt 

 

 


