
Kære pendlere 

  

I marts 2014 valgte I at overgive opgaven som Leder af Pendlergruppen til Ann 

Hartl.  Som Næstleder af Pendlergruppen valgte I Kim Kettner.  Disse valg indeholdt 

tillige, at Ann Hartl fra 21. marts 2014 at regne indtrådte i bestyrelsen for Bornholms 

Passagerforening (hvor hun samtidig blev valgt til næstformand for bestyrelsen) og 

Kim Kettner tiltrådte som hendes suppleant. 

  

Bestyrelsen godkendte straks de 2 valg, og ved generalforsamlingen den 21. marts 

2014 i Bornholms Passagerforening blev valgene meddelt forsamlingen, som tog dem 

til efterretning. 

  

Ved generalforsamlingen i 2013 oplyste Preben Holm, at han (formentlig) kun ville 

varetage hvervet som Leder af Pendlergruppen – og dermed som bestyrelsesmedlem i 

Bornholms Passagerforening – til generalforsamlingen i 2014 (ifølge vedtægterne er 

valget gældende for 2 år).  Ann Hartl er således valgt for 1 år = Preben Holms 

resterende valgperiode.  For tiden holder hun ferie. 

  

I bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen er følgende anført: 

Preben Holm har om nogen (sammen med Steen Clausen) stået for 
genopbygningen af pendler-sammenholdet her på Bornholm. Preben Holm 
har igen og igen sat sin finger på de ømme punkter, hvor bornholmske 
pendlere har behov for, at regering og Folketinget vågner op og ser, hvordan 
man behandler bornholmske pendlere i forhold til pendlere i den øvrige del af 
landet. 

Han har gennem de 5 år, han har siddet i bestyrelsen, absolut sat sit præg på 
bestyrelsesarbejdet. 

Preben Holm har tilbudt de 2 nye pendlerrepræsentanter at fortsætte som 

ambassadør for en periode. Vi giver derfor ikke en afskedsgave i dag, men venter til 

Preben Holm ophører som ambassadør (formentlig til næste generalforsamling). 

  

Genopbygningen af pendlersammenholdet har været yderst krævende arbejde i sig 

selv, men hertil kommer, at forholdene for øens pendlere er blevet forringet år for år, 

og det har Preben Holm med stor flid gjort politikerne opmærksomme på – altid med 

konstruktive løsninger til følge. 

  



Der ligger flere store og tidskrævende opgaver og venter.  Vi har netop sendt brev til 

skatteministeren og til samtlige medlemmer af Folketingets Skatteudvalg (se 

hjemmesiden).  Den 30. april 2014 bliver brevet fulgt op af et foretræde for Udvalget. 

  

Men allerede dagen forinden har Pendlergruppen også foretræde for Udvalget for 

Landdistrikter og Øer. 

  

Den 15. april 2014 har vi møde med chefen for Bornholms Lufthavn, Christina 

Dideriksen.  Her skal vi bl.a. tale om den undersøgelse, som Bornholms 

Passagerforening får foretaget ultimo april/primo maj 2014.  Undersøgelsen skal 

belyse brugernes tilfredshed med lufthavnen.  I samme undersøgelse vil vi også finde 

ud af bornholmernes tilfredshed med Bornholmerflyet/DAT. 

  

Vi har en lang række spørgsmål, der skal indgå i undersøgelsen, men det er i sig selv 

ikke nok.  Vi skal have dine spørgsmål med.  Skriv derfor med det samme, hvilke 

spørgsmål/områder du synes, vi skal få belyst tilfredsheden med.  Vi vil gerne have 

dine spørgsmål før den 15. april 2014, men har du ikke mulighed for det, så send os 

alligevel en e-mail, men før 20. april 2014. 

  

En lille buket af yderligere opfordringer: 

  

1)    Brug vores medlemsforum ”Fra mig til dig”.  Det har Andreas Søndberg 
netop gjort. Han søger et værelse i København … han kan nøjes med et 
kosteskab, som han skriver.  Er du ham, der kan hjælpe Andreas ??? 

2)    Har du skrevet under på vores underskriftindsamling – ellers gør det.  Den 
er igangsat for din skyld !  Gå ind på vores hjemmeside (bornpass.dk) og klik 
på linket, der ligger på forsiden (de små mænd med protestskilte) … og få 
andre til at gøre det samme. 

3)    Rejser du sammen med de samme personer igen og igen, så spørg dem, 
om de er medlemmer.  Hvis ikke – så opfordre dem til at melde sig ind.  Du 
kan eventuelt udlevere vedhæftede erindringsseddel til dem (som du kan 
skrive dit eget navn under).  Klip eller skær en side ud til 4 små 
erindringssedler.   Du kan også gøre opmærksom på, at alle kan komme med 
i lodtrækning om gratis medlemskab helt frem til 1. januar 2016.  I menuen på 
forsiden (af vores hjemmeside) står ”Tilmeld dig lodtrækning om gratis 
medlemskab”.  Der er store chancer for at vinde inden for det kommende par 
måneder. 
Fortæl også din nabo, dine venner og din familie om denne mulighed. 

http://bornpass.dk/


4)    Vær opmærksom på vores 2 arrangementer med Færgen i maj måned 
2014, henholdsvis den 6. maj 2014, hvor du kan ”møde Færgen i øjenhøjde”, 
og den 30. maj 2014, hvor vi har en rundvisning på Leonora Christina … alle 
de steder, hvor du ellers ikke kan komme.  I næste uge sender vi indbydelser 
ud med yderligere information.  Der er tilmeldingspligt til begge 
arrangementer. 

  

De venligste hilsner 

Bjørn Carlsen 

12. april 2014 

 


