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GENERALFORSAMLING  
 

Fredag den 30. marts 2022 kl. 19.00 
i KIF-Centret på Lindevej 

 

Dagsorden m. referat: 
Deltagerantal: 32 – stemmeberettigede. 

  
1. Velkomst – vi starter med en sang 

Den blå Anemone 
 

2. Valg af stemmetæller 
Ulf & Per 
 

3. Valg af dirigent  
Ralph Kofoed 

 
4. Bestyrelsens beretning v/formanden Philip Kjøller m fl.  

Philip: 
Corona var en belastende følgesvend igen i 2021. Heldigvis er den ikke længere en samfunds kritisk 
sygdom og vi kan nu bl.a. mødes i større forsamlinger igen, ligesom i aften. Hvilket vi er meget 
glade for.  
 
I 2021, blev Nytårstaffel og Fastelavnsfesten aflyst grundet Corona, men bestyrelsen og de mange 
frivillige har alligevel holdt gang i gryden.  
 
- Hundeparken er blevet opdateret med nyt hegn og en ekstra indhegning til mindre hunde er lavet. 
En stor tak til Jane og holdet bag.  
 
- Fællesspisning blev aflyst flere gange, grundet Corona, men blev dog gennemført 3 gange, stor tak 
til holdet bag, som fortsætter arrangementerne i 2022. 
 
- Stimændene har kørt på og sørget for fremkommelige og flotte stier og en smuk hundepark, året 
rundt. En stor tak skal lyde til dem, de ligger mange timer i det, både til drift og vedligehold, det er 
vi rigtig mange der sætter stor pris på.  
 
- Flagene er blevet hejst ved byportene på flagdage af flagmand Poul. Det er dejligt at vi også viser 
flaget her i byen. Tak for det. 
 
- Sankt hans blev aflyst pga. tørke, vi forsøgte med en nødplan om en Sankthansfest ved grillhytten i 
samarbejde med svømmebadet, men den blev pga. Corona, en for stor arbejdsopgave med afspærring 
og vagter og blev således ikke til noget. 
 
- Vi har støttet op om et helt nyt arrangement, Back yard-løbet i september, et initiativ fra en af vore 
nytilflyttede Klemenskerboere, Thure Baastrup. Løbet bliver gentaget i 2022, forhåbentlig bliver det 
en fast del af aktiviteterne i Klemensker.   

- Løvfaldsturen gik i 2021 rundt om Årsballe mose, og bagefter var der suppe på Den grønne frø i 
Årsballe. Omkring 35 deltog i arrangementet. 

http://www.klemensker.dk/
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- Vi har deltaget aktivt i Bornholms Kulturuge. Udstillingen "Sysler, som gør mig glad " om 
hobbyliv og fritidsinteresser i samarbejde med Lokalhistorisk trak ca. 200 mennesker til 
Klemensker. Udstillingen blev holdt på kroen og succesen vil blive gentaget i år. Tak til kroen for et 
godt samarbejde. 

- Vi har samarbejdet med BRK om en lokaludviklingsplan for Klemensker, som beskriver, hvad vi er 
for en størrelse, og som skal bruges til kommende udviklingsplaner (LUP - Lokal Udviklingsplan). 

- Opsætning af juletræ, julelys samt nisseopsætning kunne klares, på trods af Corona Det er et 
hyggeligt indslag i vores dejlige by. Flere end tidligere var mødt op, hvilket gjorde at vi hurtigt var 
færdige og kunne forsyne os med gløgg og æbleskiver på skift, da vi jo ikke kunne være så mange 
sammen på en gang. Tak til Gunn-Britt og Flemming, Klemens Storegade, for sponsering af træ. 
 
- Juletræstænding blev gennemført, med mange fremmødte. Grundet Corona, blev arrangementet 
afholdt udenfor, hvilket var helt okay, da vejret var med os. - Tak til de mange frivillige både 
risengrødskogere og spejdere der delte ud af lækkerierne.  

- Den 2. søndag i advent havde vi arrangeret en festlig julekoncert med topprofessionelle sangere og 
musikere, "Julen har englelyd" i Sct. Klemens Kirke. Koncerten trak 140 publikummer til og var en 
stor oplevelse. Vi takker for et godt samarbejde med menighedsrådet og har planer om at gentage 
succesen til december. 

- Bygning C er vi endnu ikke i mål med, men der bliver arbejdet på højtryk i kulissen, Christine vil 
sætte lidt ord på og derefter lidt om Kønnere Klemensker.  

Christine: 

I januar 2021 var der på årets kommunale budget afsat 450.000 kr. til færdiggørelse og dertil 
360.000 kr. til energirenovering af Klemenskers kommende fælleshus. En pæn sum, som vi har 
kæmpet hårdt for. 

Februar sponsorerer Arkitekterne i Matters (dem fra Klyngesamarbejdet) en plan over indretningen 
ud fra vore ønsker og behov. 
Forår og sommer går sagen fuldstændig død på embedsmandsplan. Endeløse skriverier med 
politikere og embedsfolk. 
August 21, nedsætter vi en styregruppe, som består af repræsentanter fra brugergrupperne. Elsebeth 
P., Birgit Gren, Hans Jepsen og en KLB-repræsentant, som så er mig. 
August 21, ny ung energisk projektleder, Marco Pihl, bliver sat på opgaven. Der begyndes forfra, der 
lægges en plan. 
Vi har nu fået stillet i udsigt, at bygning C kan adskilles fra selve skolen, idet der er fundet en 
løsning på branddørsproblematikken. – Der er et rend af unge mennesker på gangen og ud i gården. 
Nu skal der blot indhentes en byggetilladelse… OG DET VIL DER GÅ LANG TID MED…. OP 
TIL 6 MÅNEDER.  
Så vi kan forvente, at ombygningen (ny mur mod skolegård, nye vinduer, adskillelse til skolen, nyt 
indgangsparti, køkkenfaciliteter og ikke mindst ordnede toiletforhold) vil blive påbegyndt engang i 
2023. 
Mens der bygges om, vil der desværre være lukket ned for stort set alle aktiviteter deroppe. Aftalt 
med Jacob Trøst i april måned – han får hele historien. 
 
Hvorfor er det vigtigt med et fælleshus? Nu har vi jo fået genåbnet kroen? 

http://www.klemensker.dk/
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Det er det, fordi også Klemensker har brug for et medborgerhus, hvor små foreninger kan holde til, 
hvor man kan afholde møder og mindre kursusforløb. Et sted, hvor man ikke er afhængig af at skulle 
leje sig ind eller opleve at få afslag pga. udlejning til anden side. 
BBS vil f.eks. gerne afholde deres årlige generalforsamling i Klemensker, men kan ikke være i 
Bygn. C. Mødet varer max.3 timer. Valget faldt derfor på kroen.  
Pris for leje:  et par tusinde kroner inkl. rengøring. Det har kun store foreninger råd til. 
Kroen er en virksomhed i egen ret, den skal løbe rundt økonomisk, det er fantastisk for byen, at vi 
har en genåbnet kro og vi bakker 100 % op om den. 
Men den er ikke og skal ikke være en erstatning for vores medborgerhus. 
 
 P.t. holder følgende foreninger og grupper til i Bygning C: 
Lokalhistorisk forening 
Vævedamerne 
Maskinstrikkerne holder til deroppe i weekender i vintermånederne 
Husflidsforeningen afholder kurser 
Pårørende-gruppen til misbrugere 
Aktiviteten 
Kortspillerne 
KLB-bestyrelse 
Kønnere Klemensker 
I december holdt Bornholmske Samlinger deres årsmøde i bygningen. 
 
Bygningen ejes af BRK, og først når ombygningen er færdig, vil vi som land- og byforening kunne 
gå ind og overtage ansvaret og brug af bygningen. Det foregår via en partnerskabsaftale mellem os 
og BRK, hvor der laves bindende aftaler om brug og drift. 
Vi har kæmpet, og fægtet med arme og ben, sagen har stået i stampe, men nu håber og tror vi på en 
god løsning til glæde for os alle. 

Philip:  4-KLØVER-KLYNGEN har arbejdet benhårdt på at skaffe kapital til projektet vi mødes i det 
grønne - jeg gi’r ordet til Irene: 

4KK siden maj 2021: 

Bevilling fra LOA og Realdania kom jo i marts 21 4,5 mio. kr. - hvor vi skal finde lige så 
mange selv for at de bliver frigjort. – Projektet ”Vi mødes i det grønne” er på ca. 10,5 mio. 
kr. 
Onlinemøde i maj med Realdania & LOA 
Junimøde med 2 konsulenter fra RD & LOA – var rundt i alle 4 buer / lokalområder – vores 
projekt meget spændende -og innovativt – ideen med at binde de 4 byer sammen - en hel ny 
tankegang:  
Vi er nyskabende og går foran i en helt ny måde at tænke naturen og borgerne ind i et samlet 
projekt, hvor naturoplevelserne og mødestederne forstærkes – både overfor nuværende og 
kommende borgere. – En stærk udtalelse som ve i er stolte af. 
Ved besøg i de 4 byer fik vi også opgaver - vi har en skitse og den skal konkretiseres – hvad 
er det vi egentlig vil – og det betød at vi indbød til 4 møder: 
Den 23. august Rø 
Den 25. august Nyker 
Den 31. august Aarsballe 
Den 2. september Klemensker 
Skitseforslaget blev beskrevet – og spørgsmålet var så hvad tænker I – er det det rigtige – 
skal der ændres i i skitserne. 

http://www.klemensker.dk/
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Her i Klemensker - var det Fiskeshelteren – placeret i Præstemosen – velvidende – at der 
skulle den kke være – vores ønske var v. Dammegårdsmosen - men det ønskede lodsejer 
ikke – en ny placering skulle findes. – Og den kan så efter aftale med Bh. Andelsmejeri 
placeres v. Gåsemade - på Mejeriets grund – den har vi fået stillet til rådighed til formålet. – 
Vi taler måske mere om et naturrum, men lad os se hvad arkitekterne spiller ud med ….. 
Shelteren mod Aarsballe - for enden af Hundeparken er OK. 
Derudover har der været en del snak om Samlingsstedet v. Skolen – kontra de kedelige 
forfaldne skolebygninger – her var LOA og RD meget kritiske -BRK skal inddrages – hvad 
vil de med bygningerne - kan vi fjerne nogle - sammenhæng med sportspladsen og 
Grillhytten – se på farvevalg på bygninger – svømmebad – Petanqueskur osv. – den sag 
arbejder vi fortsat med – arkitekterne vil når det er muligt blive inddraget om bedt om hjælp. 
Vi har tilbudt ture i 4KK – ”Lær Klyngens områder at kende” – den 1. lørdag i måneden. 
I juni godkendte BRK vores projekt og at Vivi Granby kunne fortsætte som projektleder. 
Kommunen ville også påtage sig regnskabsopgaven, såfremt vi fik projektet fuldt finansieret 
Forskellige fonde er søgt bl.a. Nordeafonden, men idet kommunen ikke er medfinansierende 
– så var der afslag. 
Vi havde valgmøde med samtlige partier repræsenteret, hvor vi lagde op til at lægge vægt på 
byerne inde på øen - prioritere kræfterne der - med opfordring til at se positivt på en 
ansøgning om bevilling, så vi kan komme videre…… 
Vi håbede på at åbning af budgettet i BRK kunne give afkast, men det lykkedes ikke – det 
nyeste er puljen til Landsbyfornyelse er kommet i spil -hvis BRK giver en bevilling på 1,8 
mio. kr. udøses der kr. 2,7 mio. kr. fra staten – og dermed er de 45 mio. kr. hjemme. – 
Møder med led. Politikere borgmester, udvalgsformand og en pressemeddelelse – ser nu ud 
til at give bonus – omtale i Bh. Tid 17.-18. og 19. mar.  og udvalgsindstilling til 
kommunalbestyrelse at der ydes en bevilling i 23 på kr. 1,8 mio. kr. – behandles i morgen – 
den 31/3 . -Spændende …….  
I mellemtiden har vi fået kr. 75.ooo fra Bh. Brand og Bh. Andelsmejeri gir et tilskud på 
25.000 til shelter / naturrum v. Gåsemade. 
 
Philip fortsætter: 
- Forurening af præstemosen... endte godt, vandets kvalitet er genoprettet, takket være den 
megen nedbør. Der er stadig en bestand af latterfrøer. Men der vil gå lang tid, før 
fiskebestanden vil få det samme omfang som før forureningen.  
Noget positivt kom der dog ud af skandalen: Forureningssagen har medført, at 
kommunalbestyrelsens natur- og miljøudvalg fire gange om året skal orienteres om, hvad 
der har været af forureningssager på Bornholm. (Kilde: Tidende d.5.februar 21) 

- Selvom Bornholm stadig er meget populær at flytte til, faldt befolkningstallet på Bornholm 
det seneste år med omkring 40 personer, dette ser jeg som et udslag af de mange flexbolig 
områder, da der fortsat er historisk få huse til salg og stort set alt bliver solgt, men desværre 
ikke så meget til kommende fastboende.   

Klemensker er dog i fremgang på befolkningstallet, vi er blevet 25 flere i sognet, det seneste 
år, hvilket er den næststørste stigning på Bornholm i 2021. Dette er glædeligt, og vi ønsker 
selvfølgelig i Land- og Byforeningen, at vi også i fremtiden, kan bidrage til en øget 
befolkningstilvækst, derfor vil vi arbejde for at beslutningstagerne ikke glemmer vores lille 
perle, når man tænker udvikling for Bornholm. Vi ser gerne at der bliver bygget flere 
boliger, både lejeboliger og parcelhuse, hvilket der er mulighed for at etablere centralt i 
byen.  

http://www.klemensker.dk/
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Når vi tænker flere tilflyttere og udvikling af vores område, tænker vi på sigt, selvfølgelig, 
også på en ny folkeskole, der vil sikre endnu større tilflytning af børnefamilier til vores 
fantastiske Land- og By og dermed også til Bornholm.  

- Bestyrelsen er i gang med at finde forældre til en gruppe, der støttet af Land- og 
Byforeningen, på sigt vil finde på tiltag og arrangementer til gavn for børn, unge og deres 
familier. 

Jeg vil gerne sige en stor tak, til alle de frivillige i vores regi, og til mine 
medbestyrelsesmedlemmer der sammen med alle de andre frivillige i de forskellige 
foreninger og grupperinger i området, er med til at gøre Klemensker Land- og By, til et 
fantastisk, levende sted at bo.  
 
Tak for jer! 
  
Bemærkninger: 

Flemming ny-tilflytter:  
Hundeposer – selvopløsende – naturprodukt som kan smides ud på marken. 
Hvor meget erhvervsområde er der ud over det der er bebygget ? – Måske få BRK til at 
udlægge et areal. 
Bygning C – ser positivt på at få den i gang – ville låne lokale til at stifte en ny forening – 
KIF gav afslag……. 
Dirigent - Dårlig oplevelse – der skal være skal for at få et lokale… KIF - må være en 
misforståelse …. Prøv igen – Irene Ingvorsen går i dialog efterflg.  
Christine Elsebeth: Der er ikke grunde udlagt pt. til erhvervsformål. 
Lone – en bræmme af blomster ned over marken – Kl. Storegade til Præstemosen 
Christine – Gerne en blomsterbræmme v. alle indfaldsveje til Klemensker. – Tak for ideen. 
 

5. Regnskab til godkendelse – v/ Irene Dunker  
Indtægter kr. 90.574. Udgifter kr. 67.173. Formue v. årets udgang kr. 76.083. 
I formuen indgår kr. 9.315 til Legeplads og kr. 1.378 til Grillhytte. Derudover er der fortsat 
kr. 9.131 Hundegården – delvis overskud efter udskiftning og opførelse af nyt hegn.  
Endelig er KLB også regnskabsførende for 4-KLØVER-KLYNGEN – her henstår kr. 
342.545. 
Dvs. at det samlede indestående beløb i Danske Bank er kr. 117.760. 
Bjarne R: Ønske:Bevilge farve til Petanquehytten.. 
Bruge penge på noget som andre synes kunne være en god ide…. 
Mange farver deroppe – som der kan gøres noget ved ……. 
En standardfarve for byens bygninger – et spørgsmål fra Flemming. 
Farver – en opgave for 4KK ….. 
Legeplads - er der tanker om frivillighed ….. en arbejdsgruppe tænker tanker. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

6. Kontingent for 2023 – forslag uændret 
Kontingent for 2023 er uændret, dvs. kr. 100/husstand kr. 50/enlige. 
 

7. Indkomne forslag 

Vedtægtsændring: 

http://www.klemensker.dk/


 
 

CVR: 29659028   •  Danske Bank  Reg. nr. 1551 konto 9391606   •  www.klemensker.dk 

 

KLEMENSKE

R 

Klemensker er livet 

Pkt. 6., nyt stk. 3: Bestyrelsen kan supplere sig med kyndige personer efter behov. – 
Efterflg. stk. ændres til 4-9. 
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget. 
Alle stemmer for. - Ingen stemmer imod. – Vedtægtsændring godkendt. 

  
8. Valg til bestyrelsen: 

På valg er (for 2 år): 
Lone Banke Rasmussen - modtager genvalg – Lone valgt.          
Mogens Lambrecht - modtager genvalgt – Mogens valgt.               
Jacob Dam – modtager genvalg – Jacob Dam valgt.                          
Irene Dunker – Modtager ikke genvalg – ingen forslag p.t.  
Jacob Nissen – modtager genvalg – Jacob valgt. 
Robert Dantved er på valg - modtager ikke genvalg - Poul Kjøller var indtrådt i Roberts 
”pause” i 2021 - Poul modtager valg – Poul er dermed valgt. 
De 5 valgte er valgt for 2 år. 
Øvrig bestyrelse er Philip Kjøller, Christine Holst, Johnny Fagerlund  

  
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 

Forslag. Niels Pedersen   
Forslag: Thure Tornbo Baastrup (var ikke til stede)  
Forslag: Mildred Brendes 
Niels Pedersen valgt til bestyrelsen for 1 år 
Thure Tornbo Baastrup og Mildred Brendes valgt som suppleanter. 
 

10. Valg af en revisor (for 2 år): 
På valg er: Irene Ingvorsen 
Modtager genvalg - Irene valgt. 
 

11. Eventuelt 
Thureforslag – en permanent kælkebakke - både/kanoer i Præstemosen - kunst-sne   - planer 
for den gl. gymnastiksal - udendørs boldspil i sommer halvåret.. 
Hans Erik: Velkomst pakke i Tejn - Lave et klyngetilbud - en velkomst komité – generelt -  
en fælles tilbud til de nye …..Hans-Erik vil gerne være en af dem der banker på.. 
Philip: få oplysning om nye – er besværligt – data-forordning spænder ben…  
Konklusion: kan annonceres i Klynge-Avisen – om muligheden - folk henvender sig selv til 
en kontaktperson. 
Christine: Før Corona havde vi en velkomstsamling her i KIF-Centret - infomøde – for de 
nye ….Corona har lukket alt ned…  men nu arbejde vi gerne videre med det. 
Flemming: God ide at lave noget for mellemgruppen – gerne velkomstpakke – invitere nye 
ind i fællesskabet. 
Koncertrevy – Veteranbiltræf i pinsen – med i 20 år – har noget erfaring – Græsted hvor han 
kommer fra – er villige til at komme og informere. 
Koncert med kopiband kr. 18-20.000 for 2- x 40 min. - + tema.. + veteranbiler -
luftpudegynge osv.   … idémager til nye tiltag.  
Irene bad om ordet for at fortælle om Lup’en - Lokaludviklingsplan for Klemensker  
CRT / BRK / Foreninger i Klemensker står bag. 

http://www.klemensker.dk/
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Formål: Synliggøre områdets kvaliteter og pege på tiltag til udvikling af området, der er 
realistiske at gennemføre som kan forbedre det sociale liv, foreningslivet, friluftslivet, 
erhvervslivet – generelt være til glæde for lokalsamfundet, besøgende og turister. 
Ikke blot et skuffedokument -men et dokument som også BRK kan stå på i indsatsen for at 
udvikle Klemensker Land & By. 
 Vi siger: Det er familiernes by - ”børnefamilierne trækker bedsteforældrene med”…. 
tidligere var Klemensker Rosernes by. 
Den beskriver indbygger sammensætningen - ca. 1500 i 2021 – aldersfordeling - gennemsnit 
45,6 – er under Bornholms generelt som er på 48,4 år. 
Hvad indeholder byen – historien - kroen - kirken – erhvervet – naturen – foreninger og 
fællesskaber – kommunikation – eksisterende kvaliteter og mødesteder – udviklingsideer – 
og så vores visioner…. 
Indsatser: Mødesteder – Børn & Unge – Fællesskab – Synlighed  4KK-projektet ” Vi 
mødes i det grønne” 
….. her vil også være mulighed for at blive en del af dette arbejde – ved at der oprettes 
grupper til at arbejde med ex. Børn & Unge – en klub – som vi har haft påtale, siden skolen 
lukkede og vores børn fordeles på 6-7 skoler…. 
LUP’en ligger på bordene - kik i den – meld tilbage hvor du har lyst til at være med til at 
påvirke udviklingen og at vi kommer videre. 
Melder du dig – er du velkommen til at tage et ex. af lup’en med hjem.  !!!! 
 
Philip: Til sidst vil jeg gerne sige et par ord til Irene. 
- Irene du har igennem længere tid sagt, at det snart er tid til, at du vil stoppe i bestyrelsen, 
nu er det så blevet den tid. 

Irene, du har været en del af bestyrelsesarbejdet her i Klemensker Land- og byforening, i 
mange år. Faktisk ville det være blevet til 25 år, om en uges tid, da du den 7. april, tilbage i 
1997 kom ind som suppleant. Året efter, den 12. marts 1998, indtrådte du i bestyrelsen, i 
1999 bliver du kasserer og har været det indtil i dag. - Du har siddet i bestyrelsen med 6 
forskellige formænd.  
Irene du har om nogen, taget hånd om foreningens interesser og opgaver igennem årene. 
Både som sekretær, kasserer, postmodtager og været vores mand i projekter som 
Mulighedernes land, med det fine stisystem rundt om byen, og du er nu en del af 
styregruppen i 4KK. 
Du var med til at starte KLASK projektet og har også stået for fondssøgninger i denne 
forbindelse.  
Du ved alt om hvad der foregår i foreningen og hvem der plejer at gøre hvad. Du har et 
kæmpe foreningsnetværk og med din arbejdsmæssige baggrund i BRK, har du styr på 
forretningsgange, og hvem man skal have fat på i de forskellige sager. Det har Klemensker 
land- og byforening nydt godt af mange gange. 

Irene var med til at stifte Klemenskeravisen (nej, det var K. V. Rasmussen), sidenhen 
omdøbt til KlemenskerRø-Avisen (da de to sogne blev slået sammen) og nu Klyngeavisen 
med 32 sider der udkommer 6 gange om året og Irene er ansvarshavende redaktør.  

Vi skal nu til at stå på egne ben, hvilket vi selvfølgelig nok skal klare. Og jeg håber da også 
på at vi stadig kan trække på din viden og hukommelse i fremtiden? 

Tak Irene, for din store indsats og store engagement.  

http://www.klemensker.dk/
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Klemensker er livet 

Vingave overrækkes – og forsamlingen giver stor applaus. 
En rørt Irene siger tak for dejligt samarbejde, jeg er der stadig og I kan trække på min viden, 
er fortsat gerne med til at lave koncerter m.v., og så skal vi jo samarbejde om 4KK de næste 
år. 
Ralph takker af…. – erklærer sit hverv nedlagt. 
Philip siger tak til Ralph. 
 
 
 
Dirigent:    Sekretær: 
 
________________________________                                __________________________ 
Ralph Kofoed    Irene Dunker 
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