
Program for Generalforsamling i 
Bornholms Passagerforening  
17.30 – 17.55 Registrering 

18.00 Samarbejdspartnerne 
Præsentationer: 

1) CPH – ved Mikkel Rimsø Sørensen via Zoom 

2) BAT – ved Kim Kock-Hansen 

3) DAT – ved Robert Rungholm 

Oplæg 
Knud Andersen, fhv. amtsborgmester, formand/medlem af Bornholmstrafikkens styrelse – Hvilket gavn har 

vi haft at den samfundsbegrundede transport blev sendt i udbud og hvad kunne man have gjort 

anderledes? 

Pause – med sandwich og drikkevarer 

Generalforsamlingen 

1) Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Jørgen Hammer 

a) Konstatering af lovlig varsling 

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf v/formand Ann Hartl 

3) Pendlergruppen orienterer om gruppens arbejde - udgår; pendlergruppen har ikke været 

aktiv i perioden 

4) Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf v/kasserer Thorkil Lund 

5) Drøftelse af økonomi og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 50 for et kalenderår. 

6) Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

7) Valg til bestyrelsen – valget gælder i to år for bestyrelsesmedlemmer og et år for 

suppleanter 

På valg som bestyrelsesmedlemmer er: 

Geraldine Dahlmann (modtager genvalg) 

Ann Hartl (modtager genvalg) 



Der er p.t. ingen repræsentanter for Pendlergruppen, men bestyrelsen har ønsket at 

supplere sig med hhv.  

Martin Olsen, som pendlerrepræsentant – i hht. vedtægterne kan et tredje 

medlem vælges i lige år, så det vil vi gerne benyttes os af. Martin opstilles 

således som bestyrelsesmedlem (og ikke leder af pendlergruppen) – Martin er 

tilstede 

På valg som suppleanter er: 

Preben Madsen (modtager genvalg) 

Shyam Puri (modtager ikke genvalg) – bestyrelsen foreslår i stedet Søren 

Christensen 

Og Susi Rosendahl Laursen, som tredje suppleant (i stedet for en 

pendlergruppesuppleant). 

8) Valg af 1 revisor og 1 suppleant 

i) Revisor: Steen Grønnegaard (modtager genvalg) 

ii) Revisor suppleant: Jan Harvest (modtager genvalg) 

9) Eventuelt 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde 
Deltagere: tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 

Dagsorden 

1. Konstituering 

2. Aftale af første bestyrelsesmøde 


