
     

     

 

Erindringscenter Bornholm 

Teaterstræde 7, 3700 Rønne 

Tlf. 21789042 
 

Referat Generalforsamling 2021 
Erindringscenter Bornholm 

Tirsdag den 11. maj kl. 19.00 

Teaterstræde 7, Rønne 

 
1. Valg af dirigent 

Jens blev valgt enstemmigt. 

2. Valg af referent 

Steffen blev valgt. 

3. Valg af stemmetællere 

Ikke relevant. 

4. Bestyrelsens årsberetning 

Beretning 2019-2020 for Erindringscenter Bornholm 

Så har vi overlevet nok et par år. 2019 uden generalforsamling på grund af corona-

restriktioner. 

§18-midler, kontingent-kroner og så at kunne tære lidt på arven gør, at vi kan holde skindet 

på næsen. 

Vi blev, som flere andre foreninger, opsagt på kasernen i 2019, så vores depotrum skylle 

tømmes. Noget blev kørt på centret, men meget kom til Bofa. Jens fik ryddet godt ud i, hvad 

der lå på depotet. 

Men 2019 bød også på positive oplevelser. 

I januar var der musik og dans på Toftegården. 

I februar var turen kommet til Sønderbo. 

I marts var det Snorrebakken der nød godt af penge fra arven. 

I april fik Aabo så den glæde. 

I maj kom glæden til både Toftegården og Lunden. 

I juni var det så både Snorrebakken og Nørremøllecentret. 

I september gik musikken til Klippebo. 

Og endelig i oktober var der atter gilde på Sønderbo. 

Men alt var ikke musik og dans. 

I maj var Jens på tur til Automobilmuseet i Aakirkeby. 

I august gik turen til Rovfugleshowet. 

Og i september var han en tur til Teknisk Samling. 

Alle turene var arrangeret for de hjemmeboende demente. 

Det sidste, der har kostet penge, var da Jens fik arrangeret en forevisning af Snushanerne i 

Rønne Bio, pengene var dog betalt af Nordea-Fonden.  

Der var også byvandringer og besøg på centret.  

Og endelig deltog Jens og viste erindringscentret frem på forskellige udstillinger, bl.a. 

Frivillig Fredag på Campus. 

2020 så noget anderledes ud. 

2020 har været et stille år på centret og med aktiviteter i al almindelighed i forhold til de 

tidligere år. 

Jens har gennemført et par små byvandringer og der har været nogle besøg af dem, der har 

afleveret effekter. Centret modtager heldigvis hele tiden ting og sager, så vi er bestemt ikke 

glemt.  



Der har været afholdt nogle enkelte fester, på Snorrebakken og i Brændesgårdshaven, og der 

har ikke mindst været besøg fra Oslo.  

De arbejder jo på at få oprettet et Erindringscenter Oslo.  

Det har, af gode grunde, ikke været muligt med besøg på vores plejehjem. Men der har 

været ture til NaturBornholm og Teknisk Samling for de hjemmeboende. 

Der var besøg af en journalist og en fotograf, for at lave en historie om Erindringscenter 

Bornholm til ugebladet Hjemmet, så hold øje med det.  

Jens nåede, inden der blev lukket ned, at få lavet tre udsendelser med Ø-TV Bornholm. En 

af dem var med et første-håndsvidne til bomberne over Rønne. Det var jo 75-året, og der var 

planlagt de helt store arrangementer. Det blev så ikke muligt.  

Jens har brugt tiden til at få sat lidt styr på alle de ting vi har på centret, og det en mange.  

Og så lidt fremtid: 

Den 15. maj er det 20 år siden at centret bliv oprettet, og vi fejrer vores fødselsdag søndag 

den 16. maj kl. 14.00.  

For netop at markere centrets 20-års jubilæum, har Jens lavet en aftale med Brændesgårds-

haven, så vi kan afholde en festival for 65+. Det er gratis at deltage, og der vil være et lille 

traktement, og selvfølgelig bliver der budt op til dans med Melody Makers. 

5. Aflæggelse af årsregnskab  

Hovedtallene i regnskabet ser ud som følger: 

Indtægter: Kontingenter: 4.100,00 kr. 

 §18: 30.000,00 kr. 

 Øvrige indtægter:  3.045,75 kr. 

 Indtægter i alt: 37.145,75 kr. 

Udgifter: Husleje: 30.000,00 kr. 

 Forsikring: 3.825,28 kr. 

 Banken: 1.300,00 kr. 

 Arr. demente: 7.170,00 kr. 

 Øvrige udgifter: 3.541,42 kr. 

 Udgifter i alt: 45.836,70 kr.  

Beholdning 1/1  166.850,81 kr. 

Beholdning 31/12  158.159,86 kr. 

Underskud, centret:  8.690,95 kr. 

Rest, arven:  167.120,50 kr. 

Regnskabet blev revideret 30/3-2021. 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag. 

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer 

Herluf Skjerning Larsen, ”Luffe” blev valgt ind. Bestyrelsen nu: Kim Wiese, formand. 

Steffen Gerdes, kasserer, Herluf S. Larsen, bestyrelsesmedlem. 

8. Valg af 1 suppleant 

Julie Rehfeld valgt som suppleant. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Niels Breum, revisor. Lis Brendes, revisorsuppleant. 

10. Fastlæggelse af årskontingent 

Bestyrelsen indstiller uændret kontingent for 2021 

Enkeltpersoner/husstande 100 kr. – Erhvervsvirksomheder/organisationer 200 kr. 

Indstillingen vedtaget. 

11. Eventuelt 

Løs snak. 

 

 

 

                            

 

     

                                


