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Bornholmske Dragoner 
Sekretæren 
 
 

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i Bornholmske Dragoner d. 14. april 2015 kl. 1600 
(Mødet blev afholdt på Almegårds Kaserne, bygn. 49) 

 
Ad dagsordenens pkt. 1. (Velkomst og godkendelse af referatet fra 1. møde d. 10/1 2015) 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. (Nyt fra formanden (FM)) 
FM meddelte, at foreningen var blevet anerkendt/godkendt som en ”militær traditionsbærende forening”. 
Dette gav visse rettigheder og muligheder i Forsvaret generelt rundt omkring på kaserner og i garnisoner, 
herunder bl.a. mulighed for lån af lokaler til mødevirksomhed og sociale arrangementer i det omfang den 
enkelte garnison havde plads. Således havde Almegårds Kaserne (AK) tilbudt foreningen faste lokaler, der 
ganske vidst evt. skulle deles med andre tilsvarende anerkendte foreninger. (BD har indtil videre ingen be-
hov for faste lokaler, men med tiden kunne der forekomme visse former for arkiv og billedmaterialer o. lign. 
der skal skaffes plads til). 
FM fastslog (efter en tidligere drøftelse med Kommandanten på Bornholm), at LKVG/M41 på AK ”tilhørte” 
Bornholmske Dragoner. Det kunne blive en opgave for foreningen at få denne KVG til at køre igen (p.t. 
uden motor). FM nævnte, at i Jylland fandtes, der måske en motor, hvorfor det måske ikke lå så fjernt, som 
det ellers kunne lyde, at få en motor til Bornholm. FM ville arbejde videre med denne opgave bl.a. under 
sine besøg i Jylland samt under besøg ved relevante jyske garnisoner med KVG. 
FM oplyste, at Forsvarmuseet på Bornholm ville udlåne KVG/M 24 til ”Åben Hede-arrangement” i Oksbøl 
d. 28. juni 2015.  
Under dette punkt udspandt der sig en diskussion/drøftelse om hvorvidt fx de anvendte lokaler i AK kantine 
var gode (hyggelige) nok til de fremtidige sociale arrangementer (især generalforsamlingen), hvor måltider 
med efterfølgende ”hygge” indgik. Det medførte enighed om, at undersøge alternative muligheder på AK 
såvel som ”ude i byen”, der primært tog højde for traditionen med ”gule ærter m. div. tilbehør” og en alter-
nativ ret (gullasch/skipperlabskovs) og til en ”overkommelig pris” samt, at arrangement skulle finde sted i 
Rønneområdet aht. tilrejsende dragoner fra det øvrige land. (Kurt Munch påtog sig, at undersøge mulighe-
derne uden for AK). 
 
    
Ad dagsordens pkt. 3. (Status fra kassereren (KA)) 
KA berettede om, at foreningen nu endelig var blevet ”anerkendt” af Danske Bank. Af mulige medlemmer 
fandtes 89 foreningen har mailkontakt til. Enkelte må kontaktes telefonisk. (FM og Ole Larsen påtog sig 
dette). Indtil dato havde 12 medlemmer betalt kontingent (100 kr.). 
. 
Ad dagsordens pkt. 4. (Div. projekter og opgaver) 
Her drøftede bestyrelsen bredt om, hvad vi ville med foreningen? (Ud over det i formålsparagraffen i for-
eningens love). Arrangementer behøvede ikke blot at være knyttet til Bornholm (s. fx Åben Hede-
arrangementet eller ”pansertræf” rundt omkring i landet). Der blev bl.a. foreslået ”en udflugt til Norman-
diet” (bustur), besøg ved Kampvognsmuseet i Oksbøl. Punktet kom til at stå åbent mht. ”andre” aktiviteter 
og opgaver. Man ville vende tilbage til dette under næste møde. Man besluttede sig dog for, at der på hjem-
mesiden skulle medtages en aktivitetskalender, der i videst muligt omfang beskrev først og fremmest for-
eningens aktiviteter og dernæst eksempler på aktiviteter som nævnt ovenfor. 
Visse aktiviteter (specielt generalforsamlingen sædvanligvis afholdt på Bornholm) ville antageligvis medfø-
re et behov for indkvartering på AK. (Ole Larsen påtog sig at undersøge muligheder/priser). 
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Ad dagsordens pkt. 5. (Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne) 
Kurt Munch  (KM) havde i foreningens favør købt domænenavnet: 

• www.bornholmske-dragoner.dk  (bemærk bindestregen). 
Han har endvidere udarbejdet E-mailadresserne: 

• Formand@bornholmske-dragoner.dk 
• Kasserer@bornholmske-dragoner.dk 
• Infor@bornholmske-dragoner.dk  

 
Ad dagsordens pkt. 6. (Kommende møder) 
Alle møder vil blive ”opslået” på foreningens hjemmeside (evt. med dagsorden, således at medlemmerne 
havde en fornemmelse af ”arbejdet” i bestyrelsen). 
 
Man besluttede, at den årlige generalforsamling kom til at ligge den 3. lørdag efter nytår. Dette var primært 
aht. tilrejsende uden for øen samt at den ikke lå for tæt på mange medlemmers familiebegivenheder under 
jul/nytår mv., der for manges vedkommende netop lå tæt på nytår og evt. tillige efter. På den anden side 
skulle det ”vel også have en vis form for tilknytning” til eskadronens fødselsdag d. 4. januar. 
 
Generalforsamlingen næste år kommer til at foregå den 16. januar 2016 
 
Næste bestyrelsesmøde: 22. juni 2015 (alternativt 13. september 2015) kl. 1500 på AK. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 7. (Eventuelt) 
KM foreslog, at der udarbejdes et for foreningen ”officielt” dragonmærke (naturligvis det rigtige, idet der 
forekom op til flere udgaver). 
En kort drøftelse i bestyrelsen kunne fastslå, hvordan et sådant (rigtigt) mærke så ud.  KM ville gerne påtage 
sig opgaven med at få et mærke udarbejdet og sende det til bestyrelse til evt. kommentarer. (Bestyrelse har 
her pr. 2. maj 2015 modtaget et digitalt udkast, der således skal godkendes). Mærket tænkes bl.a. udført som 
et ”klistermærke”, der fx kunne anvendes på medlemmernes biler o. lign. 
 
For referatet:      Formanden: 
 
C.U. Essemann-Beck     P. A. Nielsen 
sekretær 


