Referat af generalforsamling i Rønne Byforening tirsdag den 12. maj 2015.
Formand Niels-Holger Larsen bød velkommen, og Jørgen Butzbach blev valgt til dirigent.
Formanden mindes i sin beretning H.V. Jørgensen, der døde sidste år, og som i mange år var med i
byforeningens bestyrelse som kasserer.
Formandsberetningen kom i øvrigt ind på projektet med fotografering i Rønnes huse, forskellige byggesager
i høring, debatten om Rønnes havnefront og om Rønnes fremtid, som ikke mindst drejer sig om de grønne
områder, de fredede haver og mulighederne for at flytte bilerne væk fra Store Tov og finde en 45-50
parkeringspladser i nærheden til erstatning.
Formanden omtalte desuden arbejdet med Rønne Byarkiv, arbejdet i Rønne-Knudsker Byting, Rønne
Bevaringsfond og aktiviteterne i Foreningen By og Land, hvis generalforsamlinger formanden har deltaget i.
Kasserer Luise Müller forelagde foreningens årsregnskab, der viser et underskud, som skyldes, at en del
kontingentindbetalinger fra 2014 af tekniske årsager først kan regnskabsføres i 2015.
I debatten om formandsberetningen blev der især talt om planerne for nye discountsupermarkeder på
havnefronten, byforeningen ikke er tilhænger af for mange store supermarkeder i Rønne.
Herefter blev beretning og regnskab godkendt.
Under valg til bestyrelsen blev Torben Lassen, Bjarne Ilsted Bech og Niels-Holger Larsen genvalgt. Nyvalgt til
bestyrelsen blev Ebbe Birch. Jesper Kofoed Blem og Ann Vibeke Knudsen blev genvalt som revisorer.
Under Eventuelt blev den forfaldne ejendom på hjørne af Storegade og Krystalgade nævnt. Formanden
oplyste, at han har jævnlig kontakt med ejeren med henblik på at finde en løsning på ejendommens
fremtid.
Efter generalforsamlingen blev der uddelt diplomer til to ejendomme i Rønne for smuk og veludført
vedligeholdelse og restaurering.
De to præmierede ejendomme er Storegade 23, som ejes af institutionen Birketoften, og som har fået nye
vinduer og kalket facaden, samt ejendommen på hjørnet af Kirkepladsen og Vimmelskaftet, som ejes af
Andelsboligforeningen Kirkepladsen, og som har fået restaureret og kalket facaden ud mod Kirkepladsen.
Afslutningsvis var der debat om spørgsmålet ”Hvad vil vi med Rønne?”
Ebbe Birch fra arbejdsgruppen om Rønnes fremtid orienterede om ideer til Store Torvs fremtid, de mindre
pladser og torve omkring Rønnes centrum, de store fredede haver i byen samt havnemiljøet specielt ved
Nørre Kås.
Der bliver oprettet en hjemmeside og en facebookside om ”Grønne Rønne”.
Det handler om at åbne op for byens rum, fx ved et grønt bånd bestående af de fredede haver, det kan ske
med det samme for Amtmandshavens vedkommende. Store Torv kan bringes tilbage til at blive en plads

uden biler, det er kun et spørgsmål om at ville, der kan nemt findes 45-50 p-pladser i nærheden. Endelig
blev fremtiden for Bornholms Gymnasiums bygninger midt i byen, der forlades i 2017, nævnt.
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