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BBOORRNNHHOOLLMMSSKKEE  DDRRAAGGOONNEERR  

SSTTØØTTTTEEFFOORREENNIINNGGEENN  BBOORRNNHHOOLLMMSSKKEE  DDRRAAGGOONNEERR  

 

22..  RREEFFEERRAATT  ––  BBEESSTTYYRREELLSSEESSMMØØDDEE  22002200  
 

TID:  Lørdag den 03.10.20., kl. ca. 13.45 

STED: Bygning 49, Hjemmeværnets mødelokale, Almegårds Kaserne.

DELTAG.: 

BORNHOLMSKE DRAGONER 

Jens P. Christoffersson – FM/SE  

Per A. Nielsen – NF   

Bjarne Hansen – KS 

Ole Holm – OH   

Ole Larsen – OL  

Eilief G. Andersen – EGA 

Sven Holm Jensen – SHJ 

Jan Witzner Bergliot – JWB – suppleant  

 

STØTTEFORENINGEN BD 

Jens P. Christoffersson - FM 

Bjarne Hansen – NF/KS 

Jan Witzner Jensen – JWB 

Flemming Koch - FK 

Per A. Nielsen - PN 

Eva Ann Bergliot – EB - suppleant 

Annette Dreyer – AD – suppleant 

Hans Greve Brandenborg – suppleant – afbud  

 

Udover bestyrelsesmedlemmerne/suppleanterne i begge foreninger, hvor mange også er med i 

”Skruegruppen”, deltog: 

Morten Jensen – afbud  

Ebbe M. Jensen – afbud  

Thomas Blangshøj - afbud 

Flemming Larsen 

Ole Bramsgaard – afbud  

 

12 personer af i alt 17 deltog i bestyrelsesmødet. 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

 

2. Opfølgning af referat fra sidste møde 

Sidste møde, med begge foreningers bestyrelser, var umiddelbart før BD 

generalforsamling 11.01.20. – har været fremsendt til kommentering og er godkendt. 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

3. Orientering fra Formanden 

FM havde ikke yderligere orientering. 

 

4. Orientering fra Kassereren 

KS kunne meddele, at BD kontoen var på 30.545 og SBD på 973 kr. 

Der er i øjeblikket 89 medlemmer, heraf 26 i restance. 

 

5. Orientering fra IT-ansvarlige 

Ingen. 
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6. Evaluering af afholdte arrangementer 

Ingen afholdte arrangementer. 

 

7. Kommende arrangementer 

Planlægning af generalforsamlingen lørdag den 16. januar 2021 

FM meddelte, i forbindelse med den snak der har været omkring optagelsen af SBD i BD, 

at dette blev vedtaget på SBD generalforsamling 12.03.20. 

 

Bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen: 

Bestyrelsen for Støtteforeningen Bornholmske Dragoner beder om mandat til, i henhold 

til Vedtægternes § 9 Opløsning, at foretage de nødvendige foranstaltninger for at blive 

optaget i BD, når BD på den kommende generalforsamling i januar 2021, har fået 

generalforsamlingens godkendelse af de nødvendige ændringer i deres vedtægter.  

 

Optagelsen sker i et samarbejde mellem de to bestyrelser, der samtidig skal drage 

omsorg for at alle midler i SBD overføres til BD, at SBD bankkonto lukkes og der sker 

afmelding af CVR nr. til Erhvervsstyrelse. 

 

Forholdene blev godt belyst og drøftelserne var gode og saglige og bestyrelsens 

indstilling til generalforsamlingen blev godkendt. 

 

På baggrund af ovennævnte skal der derfor foretages en revidering af BD vedtægter, og 

de fremsendte forslag til vedtægtsændringerne blev drøftet. 

 

Ændringsforslagene blev godkendt af bestyrelserne med enkelte tilføjelser og er 

derfor klar til forelæggelse på BD generalforsamling i januar 2021, til endelig behandling 

og godkendelse. 

 

FM forklarede, at med godkendelsen af vedtægtsændringerne og optagelsen af SBD i BD 

ville der være ”overskud” af personer til den ”nye” bestyrelse, hvis alle modtager genvalg 

og/eller stiller op. 

 

Der var herefter en drøftelse af, hvem der var på valg, samt foreløbige tilkendegivelser 

på genvalg eller ej og hvem der var opstillingsberettiget m.m.   

 

Afviklingen af generalforsamlingen, der var berammet til 16.01.21. blev drøftet, 

men grundet Corona situationen mente flertallet, at den burde udsættes. 

Det blev derfor besluttet, at meddele foreningernes medlemmer dette.  

 

 Indkvartering  

I forbindelse med reservation af værelser til generalforsamlingen udskydes dette. 

 

 Forplejning  

Der var enighed om at menuen og selve arrangementet til Dragonfesten afvikles som 

sidst.  

 

8. Gensidig orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

Det blev drøftet i hvilket omfang Facebook blev brugt i forhold til vores egen Hjemmeside 

og det var der lidt delte meninger om. 

 

Webmaster efterlyste blandt andet oplæg fra FM til Facebook. 
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FM forklarede, at andre også gerne måtte komme med input til oplæg og han ikke i den 

senere tid havde udsendt Medlemsinfo. 

 

Det blev besluttet, at Medlemsinfo eller anden kort info fra FM med fordel kunne lægges 

på Facebook af webmaster. 

 

9. Næste møde 

Hvis der ikke opstår andet akut, blev det aftalt, at et møde i løbet af januar/februar 2021 

ville være relevant og i øvrigt i forhold til den generelle udvikling i Corona situationen. 

 

 

10. Eventuelt. 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

 

 

 
Jens P. Christoffersson 

sekretær/formand 

 

 

 

 

 


