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Referat fra generalforsamling 11.maj 2016 på Rønne Theater kl. 19.00.
Ca. 30 fremmødte.
Jørgen Butszbach blev foreslået og valgt som dirigent.

Formandens beretning
Årsberetning ved formanden Niels-Holger Larsen blev godkendt.
Der var enkelte bemærkninger:
 Byforeningen bør gøre opmærksom på dårligt vedligeholdte bygninger ved henvendelse til

ejerne. (Regionskommunen har begrænsede muligheder for at gribe ind).
 Et offentligt ejet gænge fra Storegade (nr. 61) og ned til Kystvejen – er der noget nyt om dette.

(Det vil blive undersøgt).
 Debatten om Rønne Havn skal følges op. Generalforsamlingen udtrykte skepsis over for

udvidelsesplanerne.

Regnskab
Kassereren Luise Müller fremlagde årets regnskab, godkendt af revisor – og godkendt af
generalforsamlingen

Valg til bestyrelsen,
Luise Müller og Finn Bræstrup Karlsen blev genvalgt.
Esben Ørberg blev nyvalgt til bestyrelsen.
Lise Thøgersen, mangeårig sekretær, der ønskede at fratræde, blev takket af formanden for mange
gode referater og deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Valg af to revisorer.
Jesper K. Blem og Ann Vibeke Knudsen blev genvalgt.

Eventuelt
Der henvises til den efter følgende debat.

Debat
Hvilken rolle skal Rønne Byforening spille?
Dette spørgsmål var blev stillet i formandens beretning, og det blev nu gentaget med små oplæg.

Generelt blev der givet udtryk for at byforeningen skulle fortsætte sin virksomhed i henhold til
formålet i vedtægterne.
Måske skal vedtægterne revideres.
Der var ønske om, at byforeningen blev mere synlig og udfarende.
Samarbejdet med Rønne-Knudsker Byting og Grønne Rønne skal fortsættes.

Bemærkninger:
 Debatten om de kommende store bygningsanlæg, som bliver tomme, skal følges op.
 Ønske om byvandringer med særlige emner.
 Havnevandring ønskes.
 Der ønskes en renere by.
 Der mangler ”vejvisere” og information på ”Den grønne Ring”
 Kontakt til nye ejere af huse i Rønne – med information om Rønne og den bevarende lokalplan.

Niels-Holger Larsen, 23.5.2016


