
Den 6. april 2016

Referat fra generalforsamling i Tejn Borgerforening
torsdag den 30. marts 2016 

Generalforsamlingen blev indledet med en sang; Tejnevalsen

Brita Hansen bød velkommen overrakte herefter Tejn Borgerforenings Ildsjælepris 2016 
til Klaus Elleby Larsen, uddeler i Tejn Dagli’Brugsen. Begrundelsen for tildeling af prisen er 
vedlagt. 

 
Ad. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Bent Pedersen blev foreslået og valgt til dirigent 
Bent takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet behørigt.
Mimi Stenberg, Lene Møller og Jan Kjærsgård blev valgt som stemmetællere.

Bent læste dagsordenen op. Der var ingen bemærkninger eller tilføjelser til denne. Herefter 
gav Bent ordet til formanden, Brita Hansen. 

Ad. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra Tejn Lokalhistoriske Arkiv, 
Søndagsmatiné/ Bibliotek, Velkomstkomité, Vildmarksbad og sauna og Tejn 
Medborgerhus
Formandens beretning er vedlagt

Tejn Lokalhistoriske Arkiv v/Anne Hegner.
Beretning er vedlagt.

Søndagsmatiné og Bibliotek v/Lise Kristiansen.

Beretning er vedlagt

   
Velkomstkommité v/Anne Marie Sonne-Pedersen.
Tejnepakken, der nu findes i tor udgaver, en til lejere og en til ejere, er blevet en succes. 
Alle erhvervsdrivende fra Tejn har bidraget og også fra Allinge, Rø og Bornholms Tidende 
er der kommet bidrag. Der er uddelt pakker til 17 boliger og 5 lejere, i alt 38 familier siden 
oktober 2015. I foråret kommer der 5 familier og yderligere 5 er på bedding.
”Det er kanonfedt at byde de ny Tejneboere velkommen” siger Anne Marie og Ghita Larsen.

Vildmarksbad og sauna v/ Hans Erik Holm Pedersen.
Det er et flot anlæg som er blevet godt modtaget. Det er ikke mange lokale der benytter 
tilbuddet. Der er 4 der tænder op. Så sent som i eftermiddag kom der 18 unge mennesker 
og 3 lærere fra Køge. De havde fået kendskab til faciliteterne via en PDF-fil. 
Da 1 fyrmester ønskede at stoppe og Hans-Erik selv flytter fra byen, var der et meget stort 
behov for nye. Hans-Erik opfordrede kraftigt til personer på 50+ om at melde sig    

Tejn Medborgerhus v/Brita Hansen.
Beretning er vedlagt.
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Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningerne.

Erik Lund Hansen havde en del kommentarer til for mandes beretning. Lund Hansen gav 
udtryk for, at hvis han havde formand for Borgerforeningen, havde han sagt det samme. 
Men som politiker var der visse vanskeligheder ved blot at tilgodese Tejn, her var der behov
for at tænke udvikling på hele øen.
Der havde været en mærkelig debat ved behandlingen af Kongeskærskolen, som havde 
været tæt på at blive lukket p.g.a. det faldende børnetal på Nordlandet.

Beslutningen om lukning af børnehaven i Tejn var sat på stand by. Man er godt klar over, at 
faciliteter og muligheder er bedre i Tejn, men ved at flytte børnehusene til Kongeskær er der
en større mulighed for at bevare skole. Hvis forældre skal køre fra Allinge til Tejn for at 
aflevere børn, så er risikoen for at de kører til Hasle eller Rønne betydelig større, og så 
svinder grundlaget for at bevare skolen.

Tankerne om at flytte kommunale arbejdspladser fra Tejn til Rønne mente Erik Lund 
Hansen ikke kunne sammenlignes med at flytte statslige arbejdspladser til København eller 
Frederiksberg. Skattegrundlaget på øen blev ikke berørt af at flytte fra Tejn til Rønne, vi er 
en kommune. 

Med hensyn til frivilligheden glædede Erik Lund Hansen sig over de mange hjælpere der 
var til rådighed. Frivillighedspolitikken skal netop tage højde for, at ingen frivillige tager 
arbejdet fra andre. 

Herefter blev beretningerne godkendt.

Ad. 3. Aflæggelse af regnskab.

Kasserer Bente Friis redegjorde for regnskabet der var revideret af Anne-Lise Henriksen og
Flemming Rasmussen. Der er 321 husstande som medlem af borgerforeningen.
Regnskabet blev godkendt.  

Ad. 4.  Indkomne forslag.
Der var indkommet 3 forslag (alle vedhæftet), 2 forslag vedrørte byggegrunden på 
Havnevej og 1 om at holde kræmmermarked/bagagerumssalg på havnearealet.

Begge forslagsstillere om byggegrunden begrundede deres forslag, bl.a. var der frygt for at
et hotel eller anden bebyggelse ville blive af en sådan karakter, at udsigten til havet ville 
blive frataget de bagvedliggende huse. I øvrigt undrede man sig over, at 
strandbeskyttelseslinien ikke var gældende for området. Man kunne tænke sig at benytte 
arealet til rekreative formål i stedet.
Herefter udspandt der sig en del debat hvor flere mødedeltagere gav udtryk for de samme 
bekymringer.
Erik Lund Hansen oplyste, at der var tale om byzone for grunden, og at det gjorde de 
muligt at bygge boliger i op til 2 etager. En ny lokalplan for området skal udarbejdes.
Med hensyn til rekreativt område mente flere, at der var større behov for lejeboliger i lighed
med dem der allerede er på Gartnergrunden. 
Konklusionen på debatten blev, at repræsentanter fra Borgerforeningens bestyrelse og 
forslagsstillerne sammen følger sagen.

Forslaget om Kræmmermarked blev vel modtaget. Interesserede blev opfordret til at 
kontakte forslagsstillere.    
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Ad. 5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet kr. 100 pr. husstand.
Det blev vedtaget.

Ad. 6. Valg af bestyrelse
Følgende var på valg:
Brita Hansen, Lise Kristiansen og Anne Hegner, alle villige til genvalg
Alle blev valgt. 
Preben Miland Grönvald, der var blevet valgt sidste år, ønskede ikke at fortsætte, så nyt 
medlem skulle vælges. Bestyrelsen foreslog Kirsten Ghercke. Der var ingen andre forslag, 
så Kirsten blev valg for 1 år  

Ad. 7.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg var Lise Nielsen og Vera Arvidsen, begge blev genvalgt.

Ad. 8. Valg af revisor
Flemming Rasmussen var på valg og blev genvalgt.

Ad. 9.   Valg af revisorsuppleant
Inge Kjærsgaard blev genvalgt.

Ad. 10. Eventuelt
Der var en opfordring til at blive passivt medlem af Tejn Idrætsforening og benytte sig af de
aktiviteter der er for disse medlemmer.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til Brita.

Brita overrakte vin til Hans-Erik for hans arbejde med sauna og vildmarksbad og håbede 
han stadig ville komme til Tejn, selv om han nu flytter til Klemensker

Preben, der efter mange års arbejde i bestyrelsen forlader denne, fik også stor tak for sin 
indsats. Blomster og gavekort blev overrakt.
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