Generalforsamling 2022
Erindringscenter Bornholm
Tirsdag den 22. marts kl. 19.00
Teaterstræde 7, Rønne
Referat
1.

Valg af dirigent. Steffen valgt blandt de fremmødte.

2.

Valg af referent. Steffen valgt.

3.

Valg af stemmetællere. Ikke relevant.

4.

Bestyrelsens årsberetning.
Året 2021 har jo på mange måder lignet 2020. Vi har jo igen været påvirket af corona. Der har
dog været korte perioder, hvor der kunne foregå noget.
Vi afholdt vores generalforsamling og vi gennemførte vores fødselsdag i maj, vores 20-års
fødselsdag, men uden den store succes.
Jens har været på enkelte besøg og der har også være nogle besøg på centret.
Jens har også haft mulighed for at komme ud og undervise.
Så lidt er der da sket, men vi glæder os alle (ikke mindst Jens) til, at vi igen får normale
forhold.
Jens har igen fået lov til at lave udstilling på Biblioteket, både en almindelig, og traditionen
tro, og en juleudstilling.
Centret har haft et udlån af effekter til en udstilling som Ø-arkivet lavede – ”Lege i gamle
dage”.
Der bliver også stadig indleveret effekter. Vi fik f.eks. rigtig mange billeder fra Nexø af
genopbygningen i 1945. Jens tog kopier af det hele, og sendte billederne videre til Nexø
Museum.
Filmklub 60 fik set alle de film der var annonceret, men der måtte dog rykkes lidt rundt på
programmet p.g.a. corona.
I september inviterede vi til gratisfilm i Rønne Bio. De viste filmen ”The Father”, en virkelig
god film om demens, og interessen var stor.
Den 1. februar havde centret besøg af en journalist og fotograf fra ugebladet Hjemmet som
ville lave en artikel om centret i almindelighed og Jens i særdeleshed til bladet. Artiklen kom
så med i bladet den 1. november. Det var en meget fin artikel.
Så der har ikke været den store aktivitet, men trods alt kunne der nævnes nogle gode ting.
Det betyder jo så også, at vi har stadig brug for jeres støtte som medlemmer, og vi takker
selvfølgelig for den opbakning vi har fået i 2021.
Beretningen godkendt.

5.

Aflæggelse af årsregnskab
Hovedtal fra årets regnskab:
Indtægter, kontingent/gaver/§18-midler m.m.
Udgifter, husleje/forbrug/forsikring/BEOF m.m.
Overskud
Balance
Rest arv, ultimo 2021
Til rådighed for centret

46.181,50
47.700,15
- 1.518,65
156.641,21
159.620,50
- 2.979,29

6.

Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

7.

Valg til bestyrelsen. Luffe og Kim villige til genvalg. Begge genvalgt.

8.

Valg af suppleant. Julie villig til genvalg. Julie genvalgt.

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge villige til genvalg. Begge genvalgt.

10. Fastlæggelse af årskontingent. Kontingentet foreslås uændret. Vedtaget.
11. Eventuelt. Løst og fast blev vendt og drejet.

