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Referat af generalforsamlingen 27. maj 2021 

kl. 16.00-17.00 i Nyker Forsamlingshus 
 

 

43 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 

 

Sven-Erik Sørensen indledte generalforsamlingen med at byde alle velkommen. Han udtrykte glæde over, 

at så mange havde ønsket at deltage, og håb om, at alle var sluppet godt gennem Corona pandemien. 

 

Han bad derefter forsamlingen mindes de 6 medlemmer, vi har mistet i årets løb, med et minuts stilhed. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent   

 Jørn Blem blev valgt som dirigent, og han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen 

måtte betragtes som lovligt indkaldt på baggrund af de gældende omstændigheder. 

 

Punkt 2. Valg af 2 stemmetællere 

 Peter Jensen og Anne Skov blev valgt som stemmetællere.  

 

Punkt 3. Orientering fra formanden til godkendelse 

 Sven-Erik indledte med at fortælle, at bestyrelsen havde valgt at omdele indkaldelsen til gene-

ralforsamlingen til alle medlemmer med et lille følgebrev samt en oversigt over forslag til 

årets aktiviteter, og han mente, at dette var en af årsagerne til det glædeligt store fremmøde. 

Over halvdelen af foreningens medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 Han meddelte desuden, at bestyrelsen på grund af de mange Corona aflysninger havde beslut-

tet at give medlemmerne en Corona rabat, så de kun skulle betale 50 kr. i kontingent for 2021 

i stedet for det normale beløb på 75 kr. 

 Det havde på grund af Coronaen kun været muligt at gennemføre 3 af de arrangementer, der 

var blevet planlagt efter generalforsamlingen i 2020. Det drejede sig om en bustur til Svaneke 

Bryghus i august, et foredrag med Sten Finne i september og den forsinkede fejring af for-

eningens jubilæum i oktober. De øvrige almindelige arrangementer var blevet aflyst og gene-

ralforsamlingen udskudt fra februar til maj. 

 Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og 

sekretær til at klare løbende småproblemer. 
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 Forretningsudvalget har holdt 1 møde mhp. at udarbejde ansøgningen til BRK om §18 midler 

for 2021. Der har derudover været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og Sven-Erik takkede alle be-

styrelsesmedlemmer for en god arbejdsindsats.  

 En stor del af bestyrelsens arbejde har bestået i at følge med i Corona restriktionerne og ændre 

planer, efterhånden som det blev nødvendigt. Det havde været et større puslespil. 

 Sven-Erik fortalte, at foreningen med taknemmelighed har modtaget 5.000 kr. af Asger Peder-

sens frivillighedspris, og at man har investeret i et antal eksemplarer af den nye højskolesang-

bog. Den glædede han sig til at tage i brug nu, hvor det igen er tilladt at synge. 

 Bestyrelsen har som supplement til vedtægterne udarbejdet en forretningsorden, der beskriver 

de faste arbejdsgange. Der er desuden planer om at se på, om vedtægterne bør revideres. En 

revision af vedtægterne skal i givet fald godkendes på generalforsamlingen i 2022. 

 Sven-Erik bød velkommen til de 7 nye medlemmer, vi har fået det seneste år, og sagde, at 

hans ambition er, at vi skal nå op på flere medlemmer end borgerforeningen. Han lovede kage 

til alle medlemmer, når vi når op på 100 medlemmer. Har nogen medlemmer kendskab til, at 

der er flyttet nye pensionister til byen, kan de bede formand eller sekretær om at få forenin-

gens velkomstfolder. 

 Han opfordrede alle til at holde sig orienteret om de meddelelser, der bliver bragt i KLYNGE-

AVISEN og på opslagstavlen over for forsamlingshuset. 

 Han sluttede med at opfordre til, at man gav ham eller sekretæren meddelelse om eventuelle 

ændringer vedrørende adresse eller telefonnummer, da det vil lette bestyrelsens arbejde med 

at komme i kontakt med medlemmerne, når der er behov for det. 

 Jørgen Blem takkede for en fin beretning og gav ordet videre til kassereren.  

  

Punkt 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 Regnskabet for 2020 blev omdelt, og Ulla gennemgik kort de enkelte poster. 

  Foreningen har fået en uventet indtægt på 5.000 kr. idet Asger Pedersen fra forsamlingshuset 

fik årets frivillighedspris på 20.000 kr. og valgte at donere 5.000 kr. af den til pensionistfor-

eningen. Nyker Borgerforening fik tildelt et tilsvarende beløb. 

 Udgiften til bestyrelsesmøder var steget, idet bestyrelsen på grund af Coronaen havde valgt at 

holde møderne i forsamlingshuset i stedet for privat. 

 Kontorholdsudgifterne indeholder et beløb på 1.000 kr. til KLYNGE-AVISEN og et bankge-

byr på 1.000 kr. Ulla oplyste i den forbindelse, at bankgebyret er steget fra 300 kr. til 1.000 

kr. 

 Året sluttede med et acceptabelt underskud på 384 kr. 

 Regnskabet var blevet godkendt af foreningens revisorer uden bemærkninger og blev ligele-

des godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger. 

 Ulla kunne til slut meddele, at foreningen i 2021 har modtaget 20.000 kr. fra §18 puljen. 

Punkt 5. Indkomne forslag 

 Formanden oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.  
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Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen 

 

a. Skitse til årsplan for 2021 – 2022 

Formanden gennemgik kort det udkast til aktivitetsplan, der var omdelt sammen med ind-

kaldelsen til generalforsamlingen, og han opfordrede alle til at komme med forslag til ak-

tiviteter. 

 

I august er der planlagt en bustur til Vingården i Pedersker med rundvisning og prøve-

smagning. Anne Skov gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der også er andre steder 

på øen, hvor der arrangeres prøvesmagninger. 

 

I september og oktober er der planlagt busture, eller alternativt et foredrag den ene måned. 

Formandens forslag om at høre, om Axel Speed Kjeldsen vil komme og fortælle om arbej-

det med den bornholmske ordbog, blev mødt med interesse. 

 

November, december, januar og februar er reserveret til de traditionelle vinteraktiviteter: 

pakkebanko, julehygge med Knudsker Pensionistkor, nytårsfest og generalforsamling. 

 

Panter Rejser havde indbudt foreningen til et orienteringsmøde om, hvad selskabet kan 

byde på, og formand og kasserer havde deltaget i mødet. 

 

Efter orienteringsmødet har Panter Rejser fremsendt et tilbud på en 2-dages tur til Sjæl-

land i uge 38, og dette blev omdelt og kort gennemgået af Ulla. Tilbuddet omfatter rejse, 

én overnatning på hotel (inkl. morgenbuffet), en middag samt en række tilvalgsmulighe-

der i form af entre udgifter i forbindelse med udflugter og ekstra måltider. Det indeholdt 

også en række forslag til udflugter, som man kan vælge imellem. Ulla skønnede, at den 

samlede pris vil komme til at ligge på ca. 2.000 kr. pr person med et tilskud fra forenin-

gen. Tanken var, at man skulle tage færgen 10.30 på udrejsedagen, se et enkelt udflugts-

mål inden middagen og derefter hygge sig om aftenen. Næste dag skulle der så være et 

passende antal udflugter + hjemrejse. Der er krav om mindst 30 deltagere, hvis turen skal 

gennemføres. 

 

Det blev aftalt, at alle skulle have mulighed for at kigge nærmere på tilbuddet, og at besty-

relsen under middagen skulle undersøge interessen for, at der skal arbejdes videre med 

forslaget. Det viste sig imidlertid, at kun 17 af deltagerne i generalforsamlingen umiddel-

bart viste interesse for turen, og bestyrelsen skønnede derfor, at det vil blive svært at 

skaffe den nødvendige tilslutning til turen.  

 

Efter afstemningen om forslaget blev bestyrelsen kontaktet af Jørn Blem, der på vegne af 

en gruppe af medlemmerne foreslog, at man i stedet arrangerer en udflugt til Hotel Balka 

Strand med aftenhygge og overnatning. En sådan tur har været en stor succes i Knudsker 

Pensionistforening. 

 

b. Fødselsdagshilsner 

Der var stemning for forslaget om, at man kunne få en lille skriftlig hilsen (ikke gave) i 

forbindelse med runde fødselsdage, og alle, der var interesserede i at være med i ordnin-

gen, blev opfordret til at skrive deres fødselsdato på en fremlagt liste. 34 af de 43 delta-

gere skrev sig på listen. 

 

c. Indkøbsordning for medlemmer uden kørelejlighed 

Ole Schiødt Jensen gjorde opmærksom på, at borgerforeningen tidligere har prøvet at 

etablere en indkøbsordning, men at den ikke havde vundet tilslutning. 
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Annie Christiansen oplyste, at Klemensker Brugsforeningen bringer varer ud for 40 kr., 

og at hun var vidende om, at flere i Nyker benytter den ordning. 

 

Man kunne derefter konkludere, at det næppe er grund til, at bestyrelsen arbejder videre 

med en indkøbsordning. 

  

Punkt 7. Valg af kasserer (vælges i ulige år)  

 Ulla Pedersen blev genvalgt for 2 år. 

 

Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer vælges i lige år, 2 i ulige år) 

 Bente Lind og Bente Møller blev genvalgt for 2 år. 

Punkt 9. Valg af suppleant (der vælges hvert år 1 suppleant for 2 år) 

 Frank Bech blev genvalgt for 2 år. 

  

Punkt 10. Valg af revisor (der vælges hvert år 1 revisor for 2 år) 

 Lotte Lund blev genvalgt for 2 år. 

 

Punkt 11. Valg af revisorsuppleant (der vælges hvert år 1 suppleant for 1 år) 

 Erna Pedersen blev genvalgt for 1 år. 

 

Punkt 12. Eventuelt valg af fanebærer  

 Der var ikke valg af fanebærer, da Frank Bech og Sven-Erik Sørensen er villige til at fort-

sætte. 

Punkt 13. Eventuelt 

 Lotte Lund gav udtryk for stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde. 

  

 Holger Brandt-Kofoed opfordrede til, at man udnytter, at forsamlingshuset har en fin scene og 

benytter den til optræden af forskellig art. Han mente, at der blandt medlemmerne er flere kre-

ative personer, der vil kunne bidrage. 

 

 Formanden afsluttede mødet med at overrække dirigenten en flaske vin for veludført arbejde. 

 

 

 

Godkendt på det konstituerende bestyrelsesmøde 2. juni 2021 


