Den 28. marts 2019

Referat fra generalforsamling i Tejn Borgerforening
Torsdag den 21. marts 2019

Tejnevalsen indledte som vanligt årets generalforsamling.
Brita Hansen bød velkommen og overrakte herefter Tejn Borgerforenings Ildsjælepris
2019 til Mimi Steenberg. Begrundelsen for tildeling af prisen er vedlagt.

Ad. 1. Valg af dirigent og stemmetællere
Bent Pedersen blev foreslået og valgt til dirigent.
Mimi Steenberg og Marianne Bentzen blev valgt som stemmetællere.
Bent takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet behørigt og
dagsordenen blev godkendt. Herefter fik formanden, Brita Hansen, ordet.
Ad. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra Velkomstkommitéen og Tejn
Medborgerhus
Formandens beretning er vedlagt
Velkomstkommitéen v/Anne Marie Sonne-Pedersen.
Atter i år har vi haft den store glæde at kunne byde nye familier velkommen til byen. Indtil
d.d. er det blevet til 29 familier. Der 6 huse der er solgt og overtages. Vi mangler bare selve
flytningen. Glæden bliver lidt større når det er tidligere Tejneboere der vender tilbage. Vi er
heldige at have Ghita Larsen i komiteen. Hun har boet her hele sit liv og kender flere af de
personer tilflytterne efterspørger. Det er også en stor glæde, når der bliver spurgt om
hvordan man kan blive frivillig. Det er så dejlig at de vil være en del af fællesskabet og
bidrage hertil. Jeg henviser dem til Brita, hus skal nok sætte dem i gang.
I øvrigt kan jeg fortælle, at Velkomstkommite’en har eksisteret i 10 år. En af de første vi
besøgte var Karin Christensen, og hun bor her stadig.
Vi er ved at blive kendte på, for jeg har talt med en fra Østermarie, der gerne vil lave noget
tilsvarenden og Brita er også blevet kontaktet udefra. Det kunne være godt hvis alle
tilflyttere på øen fik en god modtagelse. Men Tejn er nu et godt sted at bo!!!
Tejn Medborgerhus v/Brita Hansen.
Beretning er vedlagt.
Dirigenten takkede for optimistiske beretninger og spurgte om der var spørgsmål til hertil.
Erik Lund Hansen oplyste, i sin egenskab af formand for kommunens Udvikling- og
Fritidsudvalg, at der havde været afholdt 4 møder mellem kommunen og
Borgerforeningerne om deres arbejde. Her er det dejligt at Tejn står som et godt eksempel
på mange aktiviteter og sammenhold, det inspirerer andre byer.
Der var spørgsmål til problematikken omkring fornyelse af kontrakten på Medborgerhuset
og brugen heraf. Fra Kommunens side er der lagt op til at alle foreninger frit skal kunne
gøre brug af huset ved at reservere i Conventus. Der må ikke som hidtil lejes ud til
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kommercielle formål så som fester og lignende. Der må tjenes penge ved udlejning, det
betragtes som konkurrenceforvridende. Derfor lidt vanskeligt at finde en løsning, men Brita
gav udtryk for, at det nok skal lykkes.
Herefter blev beretningerne taget til efterretning.
Ad. 3. Aflæggelse af regnskab.
Kasserer Bente Friis gennemgik regnskabet, der var revideret af Anne-Lise Henriksen og
Flemming Rasmussen.
På indtægtssiden ses det at Nordea Fonden har doneret 70.000 kr. Disse penge er til et
specielt projekt, mere herom senere.
Udgiften ved Sct. Hans var en del større en normalt hvilket skyldes den tørre sommer. Vi
måtte som bekendt ikke brænde af, men skulle sørge for at bålet blev fjernet – og det blev
det så.
Diverse udgiftsposten indeholder blandt andet udgifter til advokat, hundeposeindkøb og
reparation af kanen.
352 husstande er medlemmer af Borgerforeningen.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4. Indkomne forslag.
Der var indkommet et forslag om, at Falkebroen, der benyttes af rigtig mange lokale
beboere og turister skulle lægges ind under Borgerforeningen. Forslaget var underskrevet
at 20 personer.
Nogen gav udtryk for, at Falkebroen blev benyttet mere end de faciliteter der er ved
havnebassinet. Man håbede at arealet der fremover ville blive bedre.
Brita oplyste, at der vil ske noget på det område.
Med hensyn til Falkebroen er der ingen tvivl om, at det er et gode for byen. Den er opstået
på privat initiativ, og har derfor ikke tidligere været under Borgerforeningen.
Borgerforeningen vil meget gerne se et budget på hvad der skal repareres og også hvem
der kan være koordinator på området.
Forslaget blev vedtaget.
Ad. 5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet kr. 100,00 årligt pr. husstand
Det blev vedtaget.
Ad. 6. Valg af bestyrelse
Følgende var på valg:
Næstformand Finn Pedersen, Kasserer Bente Friis, bestyrelsesmedlem Kirsten Gehrcke
og bestyrelsesmedlem Vera Arvidsen, alle villige til genvalg. De blev alle valgt for 2 år.
Ad. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg var Alf Isakson og Per Kjærsholt. Per Kjærsholt ønskede ikke genvalg, i stedet
blev Maj-Britt Nordmaj valgt.
Alf Isakson blev genvalgt
Ad. 8. Valg af revisor
Anne-Lise Henriksen var på valg og blev genvalgt.
Ad. 9. Valg af revisorsuppleant
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Inger Kjærsgaard blev genvalgt.
Ad. 10. Eventuelt
Der var tak til Brita for det store og gode stykke arbejde hun gør for Tejn
Projektet og de 70.000 Kr. – hvordan og hvad. Brita oplyste, at en meget mere kompetent
person ville fortælle nærmere om dette.
Britta takkede for det store fremmøde, også når det gjald om ressourcer til forskellige
opgaver. Sidste og ikke mindst tak til Bent for at lede os godt gennem
generalforsamlingen, og så gav hun ordet til Hanne Strange.
Hanne Strange berettede om hvordan ideen til en Røgerino var opstået. Hanne og familie
er tilflyttere, så for at blive klogere på hvad Tejn er for en størrelse, deltog hun i et
søndagsmatine hvor Bjarni Pethrus Falk holdt et spændende og velbesøgt foredrag om
røgerierne i Tejn.
Hanne havde efterfølgende købt Bjarnis bog, 105 års historie om 18 røgerier i byen, og så
gået en tur i det gamle og ny Tejn. Her kommer man forbi alle de forskellige røgerier eller
rester af den, en tur på ca. 3 km. Det havde affødt ideen til Røgerionen som Hanne lavede
en planche om og kontaktede Brita, der synes det var en god ide.
På Folkemødet havde Nordea Fonden en ide-skranke, hvor man kunne præsentere sin ide
og få noget feedback. Det resulterede i en opfordring til at sende en ansøgning, og sidst på
året landede der 70.000 kr. på bordet.
En gåtur er helt i tidens ånd. Mange går Caminoen i Spanien eller camønoen på Møn for at
finde sig selv. Røgerinoen er en måde at gå sin by historie på, vi træder oven på andres
historie.
Ideen er, at man starter ved Brugsen og får udleveret en folder – Røge Rita – der på
Bornholmsk fortæller om fiskeriet og Tejns rolle som leverandør af røgede sild før i tiden.
Det store forarbejde der ligger i at få Røgerionen på benene gør dog, at det ikke bliver i
denne sommer man vil kunne opleve turen i Tejn.
Hanne blev ønsket alt mulig held og lykke med det videre arbejde.
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