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Rønne, den 31. marts 2017 og den 28. april 2017 
Dagsorden i hht. vedtægterne: 
1)      Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Kirstine van Sabben - Kirstine van Sabben valgt 
2)      Aflæggelse af bestyrelsens beretning (og godkendelse heraf) – aflægges af formanden - beret-

ningen godkendt uden kommentarer/spørgsmål 
3)      Pendlergruppen v/Steen Clausen orienterer om gruppens arbejde - taget til efterretning 
4)      Aflæggelse af regnskab ved kasserer Thorkil S. Lund (og godkendelse heraf) - fremlagt og god-

kendt 
5)      Drøftelse af økonomi og fastsættelse af kontingent for 2017 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. (for så vidt angår personer) - godkendt 
6)      Behandling af indkomne forslag 
Ingen 
7)      Valg til bestyrelsen 
På valg til bestyrelsen er: 

Niclas Fick – modtager ikke genvalg 
Vakant 
Bestyrelsen foreslår følgende bestyrelsesmedlemmer valgt for to år: 
Charlotte Graungaard Falkvard – var ikke til stede 
Preben Paulsen – introducerede sig kort 
Bestyrelsens forslag til valg af suppleanter for 1 år: 
1. suppleant: Preben Holm (Pendlergruppens repræsentant), 2. suppleant: Inge Vang, 3. 
suppleant: vakant 
Orientering om pendlergruppens konstituering – leder Martin Green (2 år), næstleder Pre-
ben Holm (1 år) 
Ifm. valg til bestyrelsen blev der rejst af forsamlingen spørgsmålet fsva. angår valg af et 
tredje medlem. Det anførtes af Ianto Gerdes, at han udtrådte efter Peter Bøgh, som var 
indtrådt på en et-årig plads, hvorfor suppleanten Preben Madsen burde være indtrådt i 
Peter Bøghs plads og derfor også burde vælges i år (for et år). Dette medgav formanden, 
og bestyrelsens forslag så herefter således ud: 
Forslag til bestyrelsesmedlemmer, som vælges for to år - som ovenstående. Forslag til be-
styrelsesmedlemmer, som vælges for et år - Preben Madsen. 
Herefter bad Per Frostholm om ordet, og meddelte, at man ønskede at opstille modkandi-
dater på en liste, dvs. at man skulle stemme på tre bestyrelsesmedlemmer og to supplean-
ter samlet. Per Frostholm krævede skriftlig afstemning, samt at han kunne benytte med-
bragte fuldmagter. Opstilling af modkandidater motiveredes af en kraftig kritik af den sid-
dende bestyrelse. 
Efter en længere diskussion om hhv. anvendelse af fuldmagter ifm. afstemning og listeop-
stilling, udbad bestyrelsen sig tid (ti minutter) til at drøfte et løsningsforslag. Dette forslag 
blev mødt med yderligere spørgsmål, om hvorvidt de tilstedeværende var stemmeberetti-
get eller ej, og da en fornyet gennemgang af alles kontingentindbetalinger ville være for 
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tidskrævende, og det virkede som om man ikke kunne nå til enighed om de grundlæg-
gende tvivlsspørgsmål, valgte dirigenten at suspendere generalforsamlingen kl. ca. 21.50. 

 

Genoptagelse af den suspenderede generalforsamling, den 28.4. kl. 19.00.  
Valg af dirigent – bestyrelsen forslår Henning Bender; Henning Bender valgt. 
Påmindelse om, at dette er en genoptagelse, og at det alene handler om at afvikle punkt 7. Valg til 
bestyrelsen, punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant, samt punkt 9. Evt. 
7) genoptaget  

På valg til bestyrelsen er: 
Niclas Fick, modtager ikke genvalg  
Preben Madsen, modtager genvalg – Preben Madsen indtrådte fra en sup-pleantplads på 
en ét-årig post, Preben Madsen modtager genvalg for den ét-årige post, som genbesættes 
efter Ianto Gerdes’ udtræden. 
Der skal vælges derudover to medlemmer for to år, bestyrelsen foreslår: 
Charlotte Graungaard Falkvard 
Preben Paulsen.  
Der opstilles modkandidater: 
For to år:  Peter Bøgh 
  Robert Dam 
For et år: Per Frostholm. 
Skriftlig afstemning: 
Charlotte Graungaard Falkvard, Preben Paulsen og Preben Madsen blev valgt. 
 
På valg til suppleanter er (et-årigt valg): 
Vakant, vakant 
Bestyrelsen foreslår: 
Torsten Sletskov 
Inge Vang 
Der opstilles modkandidater: 
Ianto Gerdes  
Aage Hansen 
Skriftlig afstemning: 
Torsten Sletskov og Inge Vang blev valgt. 

8)      Valg af revisor og revisorsuppleant iht. vedtægterne (1-årig-valgperiode) 
Bestyrelsens forslag til valg af revisor: Steen Grønnegaard; suppleant: Jan Harvest – begge 
valgt 

9)      Eventuelt 
 Følgende blev fremført: 
 Få styr på medlemskommunikationen. 
 Få styr på vedtægterne; de er indviklede og svære at forstå; fjern muligheden for at stemme 

ved fuldmagt. 
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 Få styr på kontingentbetalingen. 
  
 
 

Bornholms Passagerforening 
 
 

Som referent: Som dirigent – punkt 1-7, 
31.3.2017 

Som dirigent – punkt 7-9, 
28.4.2017 

   

Ann Hartl Kirstine van Sabben Henning Bender 
 

 


