
 
 

Bodilsker, den 2. januar 2016 

 

 

Bornholms Passagerforening indkalder i henhold til vedtægterne til ordinær generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen afholdes 

 

fredag den 11. marts 2016, kl. 19:00, i Nyvest Hallen, Kirkevej 8 i Nylars 
med dagsorden som vist nedenfor. 

 

I forbindelse med generalforsamlingen vil tidligere transportminister Magnus Heunicke bl.a. fortæl-

le om sin tid som transportminister, herunder perioden fra den politiske vedtagelse af et nyt færge-

forlig og arbejdet med udbudsmaterialet. 

Medlemsorienteringen for 2015 indeholder yderligere information om Magnus Heunickes CV. 

Dagsordenen for generalforsamlinger er følgende: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning (og godkendelse heraf) 

3) Pendlergruppen ved Ann Hartl orienterer om Gruppens arbejde 

4) Aflæggelse af regnskab ved kasserer Thorkild S. Lund (og godkendelse heraf) 

5) Drøftelse af økonomi og fastsættelse af kontingent for 2017 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. (for så vidt angår personer) 

6) Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar)  
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer: Forslaget vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside (bornpass.dk) 

før 15. februar 2015 

7) Valg til bestyrelsen 
Under forudsætning af at vedtægterne ændres, jf. punkt 6, vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Bekræftel-

se/valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Valg af 3 suppleanter: 

På valg til bestyrelsen er: Ianto Gerdes, Jesper Tranberg og Bjørn Carlsen. De 2 førstnævnte modtager gen-

valg. Bjørn Carlsen modtager ikke genvalg.  Som følge af vedtægtsændringerne (punkt 6) skal sidstnævntes be-

styrelsesplads ikke genbesættes.  Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at genvælge Ianto Gerdes og 

Jesper Tranberg. 

Ann Hartl blev ved generalforsamlingen i 2015 præsenteret som bestyrelsesmedlem for 2 år (Leder af Pend-

lergruppen). Som følge af vedtægtsændringerne (punkt 6) skal bestyrelsen bede generalforsamlingen om at be-

kræfte, at Ann Hartl også er bestyrelsesmedlem iht. de nye vedtægter frem til generalforsamlingen 2017. 

Preben Madsen blev i 2015 valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Han ønsker nu at blive fritaget for bestyrel-

sespladsen for det andet valgår og i stedet modtage valg som 3. suppleant. 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vælge Anne Thomas som bestyrelsesmedlem i Preben Madsens 

sted for den resterende valgperiode, dvs. 1 år. 

Bestyrelsens forslag til valg af suppleanter for 1 år: 

1. suppleant Niclas Fich, 2. suppleant Sebastian Bærnthsen og 3. suppleant Preben Madsen. 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant iht. vedtægterne 

9) Eventuelt 

 

Alle er velkomne til at deltage under såvel Magnus Heunickes indlæg som under selve generalfor-

samlingen. Dog er det kun medlemmer af foreningen (som har kontingentbetalingen i orden), der 

har stemmeret, jf. dagsordenen. Der er mulighed for at melde sig ind i foreningen via hjemmesiden 

www.bornpass.dk eller ved selve generalforsamlingen (inkl. betaling). 

 
Med venlig hilsen 

Bornholms Passagerforening 
Bjørn Carlsen 

Formand 

 
 

http://www.bornpass.dk/

