
Referat  
Generalforsamlingen i Bornholms Passagerforening, mandag, 12. 

marts 2018 
Referent: Ann Hartl 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog Peter Paldan Sørensen, Peter Paldan Sørensen valgt. 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning (og godkendelse heraf)  

Formand Ann Hartl fremlagde bestyrelsens beretning. Livlig diskussion efterfølgende. Beretningen 

godkendt. 

3. Pendlergruppen v/Martin Green orienterer om gruppens arbejde 

Taget til efterretning 

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

Regnskabet fremlagt og godkendt. 

5. Drøftelse af økonomi og fastsættelse af kontingent for 2017 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. (for så vidt angår personer)  

Kontingentet vedtaget. – Det blev henstillet til bestyrelsen, at arbejde på, hvordan foreningens 

efterhånden betragtelige formue kan anvendes til gavn for medlemmerne.  

6. Behandling af indkomne forslag  

Vedtægtsændringer 

Formand Ann Hartl fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ved at påpege de 

væsentligste ændringer ift. de eksisterende vedtægter. Efter en kortere diskussion blev 

vedtægterne godkendt. 

7. Valg til bestyrelsen 

I hht. de nye vedtægter skal der i lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer:  

På valg var: Ann Hartl, modtog genvalg; Preben Madsen, modtog genvalg; Jesper Tranberg, modtog 

ikke genvalg – i stedet var Torsten Sletskov opstillet, Torsten blev – grundet de nye vedtægter – 

som overgangsordning valgt for et år. 

Valg til suppleanter: på valg – Jesper Tranberg og Inge Vang, blev valgt. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. vedtægterne (1-årig-valgperiode) 



Revisor: Steen Grønnegaard; revisorsuppleant: Jan Harvest 

9. Eventuelt 

Der blev udtrykt ønske om at bestyrelsen skulle arbejde med følgende: 

CPH: bedre venteforhold ved gate C4/5; flere el-stik i Finger A 

Flere afgange med Rute 700. 

Fortsat fokus på togforbindelsen. 

Bedre information om busserne på Bornholm. 

 

Dirigent: Peter Paldan Sørensen  

__________________________________________________ 

Konstituerende bestyrelsesmøde 

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde besluttedes følgende fordeling af bestyrelsesposter: 

Formand: Ann Hartl 

Næstformand: Preben Madsen 

Sekretær: Martin Green. 

Uden for bestyrelsen fortsætter Thorkil Lund som kasserer. 

 

 


