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Referat fra Generalforsamling i 
Bornholms Passagerforening  
Referent: Ann Hartl  

17.30 – 17.55 Registrering 
41 medlemmer, 3 samarbejdspartnere (heraf en online) og 1 journalist tilstede 

18.00 Samarbejdspartnerne 
Præsentationer: 

1) CPH – ved Mikkel Rimsø Sørensen via Zoom – Mikkel fortalte om lufthavnens situation efter 

corona, deres udvidelsesplaner og arbejde for den grønne omstilling. 

2) BAT – ved Kim Kock-Hansen – Kim præsenterede arbejdet med at udvikle BAT og få flere til at bruge 

den kollektive transport på Bornholm; der var især fokus på billetsystemer 

(klippekort/rejsekort/online løsninger). Kim kunne også berette om, at der havde været mange 

buspassagerer qua de gratis færgebilletter. 

3) DAT – ved Robert Rungholm – Robert fortalte om arbejdet under pandemien og deres ønske om at 

få mulighed for at tilbyde sociale rabatter med offentlig støtte. Muligheden for en 

samfundsbegrundet flyrute blev også berørt, men dette ville forudsætte, at ingen kan flyve på 

ruten på kommercielle vilkår. DAT havde sponseret tre gange en returbillet til hver af 

destinationerne (Aalborg, Billund, København). Der blev trukket lod efter generalforsamlingen. 

Vinderne blev: Aalborg – Henrik Cordua; Billund – Peter Juel-Jensen; København – Preben Paulsen. 

Vinderne får tilsendte gavekortet direkte fra DAT. 

Oplæg 
Knud Andersen, fhv. amtsborgmester, formand/medlem af Bornholmstrafikkens styrelse holdt et veloplagt 

oplæg omkring spørgsmålet: Hvilket gavn har vi haft at den samfundsbegrundede transport blev sendt i 

udbud og hvad ville han have gjort anderledes, med den viden vi har i dag? De fremmødte medlemmer 

kunne tage en udgave af Knuds bog ”Som jeg så det” med hjem. Tusind tak for input, Knud! 

Pause – med sandwich og drikkevarer 

Generalforsamlingen 
1) Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Jørgen Hammer 

Jørgen Hammer blev valgt med klapsalver og konstaterede herefter, at forsamlingen var 

lovligt varslet. 

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

Beretning fremlagt og godkendt. 
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3) Pendlergruppen orienterer om gruppens arbejde – 

Ann Hartl orienterede kort om, at pendlergruppen ikke har været aktiv i perioden og at 

bestyrelsen havde drøftet en vedtægtsændring, men i sidste ende havde besluttet at supplere 

sig med en pendlerrepræsentant og holde muligheden åben for pendlergruppen at vælge sin 

egen ledelse igen på et senere tidspunkt. 

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

Regnskab fremlagt og godkendt. Der var flere bemærkninger om mulighederne for at 

reducere gebyrbelastningen og bruge midlerne til gavn for medlemmerne frem for bankerne.  

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

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

Kontingent godkendt. 

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) 

Geraldine Dahlmann og Ann Hartl genvalgt. 

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 var 

til stede ved generalforsamlingen og medlemmerne bød ham velkommen. 

Martin Olsen valgt for to år. 

På valg som suppleanter er: 

Preben Madsen (modtager genvalg) 

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

Christensen 
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Søren Christensens præsentation: 

“Jeg er 72 år, og har fritidshus på Bornholm - mellem Rø og Gudhjem, som er 

vores base fra påske til efterårsferien. Øvrige tid er vi på øen i forlængede 

weekender 1-2 gange om måneden. “Ovre” holder vi til i Birkerød, lidt nord for 

København.  

Jeg er uddannet civilingeniør, og har det meste af mit professionelle liv arbejdet 

med planlægning og projektering af jernbaner i Danmark, med fokus på 

projektledelse. Har været ansat i DSB/Banedanmark små 25 år, hos større privat 

rådgivende ingeniørfirma, og seneste 14 år i lille konsulentvirksomhed, som 

arbejdede med bygherrerådgivning. Jeg har i 1978 medvirket i at starte en 

landsdækkende græsrodsforening, der arbejdede for styrkelse af den kollektive 

trafik, lokalt og mellem landsdelene. Har endvidere fra medio 1990’erne til 2012 

været aktiv i en professionel landsdækkende forening vedr. projektledelse, 

herunder 10 år som formand. Pt. er jeg aktiv i Klimabevægelsens lokale afdeling i 

Birkerød. Jeg har derfor god erfaring med græsrods- og foreningsarbejde, og vil 

kunne bistå med en række af Passagerforeningens aktiviteter og praktiske 

opgaver."  

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

pendlergruppesuppleant).  

Susi Laursens præsentation: 

Jeg er 48 år og har boet på Bornholm de sidste 10 år med min familie, mand på 

27. år og 2 piger og 2 børnebørn. Vi har 2 udlejningsejendomme samt familie på 

den anden side, som gør vi ofte er med færgen. Vi har vores eget firma, jeg er 

uddannet revisorassistent og har arbejdet inden for faget i ca. 20 år. Jeg 

planlægger min egen tid, og derfor har jeg tid til at være aktiv i 

passagerforeningen og vil gerne medvirke til at transporten virker tilfredsstillende 

for flest mulige mennesker. 

Preben Madsen genvalgt, Søren Christensen og Susi Rosendahl Laursen valgt. 

8) Valg af 1 revisor og 1 suppleant 

i) Revisor: Steen Grønnegaard (modtager genvalg) - genvalgt 

ii) Revisor suppleant: Jan Harvest (modtager genvalg) - genvalgt 

9) Eventuelt - intet 

Referat godkendt af dirigenten: _______________________________, Rønne, den _____________________ 
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Konstituerende bestyrelsesmøde 
Deltagere: tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 

Dagsorden 

1. Konstituering 

Bestyrelsen konstituerer sig med Ann Hartl som formand og Torsten Sletskov som næstformand og 

sekretær. 

2. Aftale om første bestyrelsesmøde 

Mandag, den 23.5.2022, kl. 19 på Rønne bibliotek – mødelokalet meldes ud med 

mødeindkaldelsen, som sendes ud til bestyrelsens medlemmer inkl. suppleanter ca. 4 dage inden 

mødet. 

 


