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11..  RREEFFEERRAATT  ––  BBEESSTTYYRREELLSSEESSMMØØDDEE  22002200  

 

TID:  Lørdag den 11. januar 2020, kl. 09.45 

STED: Officersmessen, Bygning 27, 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 

 

STØTTEFORENINGEN BD 

Jens P. Christoffersson – FM/SE 

Bjarne Hansen – NF/KS 

Flemming Koch - FK 

Jan Witzner Bergliot – JWB 

Per A. Nielsen - PN 

Eva Ann Bergliot – EB – suppleant – afbud  

Annette Dreyer – AD – suppleant – afbud

Jan Witzner Bergliot – JWB – suppleant 

Hans Greve Brandenborg – HGB – suppleant  

 

DAGSORDEN: 

 

Formanden ønskede godt nytår og bød velkommen til det første bestyrelsesmøde siden 12. 

januar 2019. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Opfølgning af referat fra sidste møde 

Sidste møde afholdt 12.01.19. – konstituerende møde efter GF – ligger på Hjemmesiden. 

Ingen bemærkninger. 

 

Årets Bestyrelsesinfo og Medlemsinfo drøftet – fungerer godt og er fyldestgørende. 

 

3. Orientering fra Formanden 

Kørselsforbuddet 

FM gav en status – der skal være møde mellem Hærkommandoen og FMI i uge 3, 2020 

og derfor kan vi kun afvente, hvad der sker med det nye Vedligeholdelsesdirektiv. 

 

Omskoling 

FM oplyste, at når vi igen skal i gang med omskoling vil det foregå på Bornholm, idet 

GHRVPK har tilbudt at komme til Bornholm, så vi sparer at rejse til Sjælland, hvilket er 

en pæn gestus. 

  

Sammenlægning af BD og SBD? 

Denne problematik blev taget op igen og der var enighed om at vi godt kunne optage 

SBD i BD under behørig hensyn til begge foreningers vedtægter. 

 

Det blev også nævnt, et evt. husstandskontingent kunne være aktuelt. 

 



 

 

Der blev talt om en ”sikring” af foreningen således, at der til enhver tid skal være en 

majoritet i bestyrelsen af tidligere Dragoner, samt hvis muligt at foreningen ikke kan 

opløses uden at det er Dragoner der beslutter det. 

FM vil komme med et oplæg til proceduren for sammenlægningen. 

 

Spørgsmål til formanden 

Ingen yderligere spørgsmål 

 

4. Orientering fra Kassereren 

Kort gennemgang af årsregnskabet og budget for 2020 

KS gennemgik kort regnskabet, der har været sendt i høring i BD bestyrelse og da der 

ikke har været eller var yderligere bemærkninger, var det klar til Generalforsamlingen. 

Herefter kort gennemgang af budget, og der var ikke yderligere bemærkninger. 

 

5. Orientering fra IT-ansvarlige 

Kort status på Hjemmeside, Facebook m.m. 

OH og HGB vil se på et nyt opsæt af Hjemmesiden. 

 

Der blev talt om hvor meget Hjemmesiden blev brugt og hvilke sider der blev klikket på. 

OH kan foretage en proces så vi kan se aktiviteterne på siderne og dette gennemføres 

snarest og sendes til bestyrelsen. 

 

6. Evaluering af afholdte arrangementer 

FM omtalte det tidligere planlagte arrangement til Stevnsfort som ikke blev gennemført. 

 

FK, der deltog i arrangementet på Stevnsfort kunne berette, at det havde været en god 

oplevelse.  

 

7. Kommende arrangementer 

Fejring af 60 års jubilæum den 15. maj 2020? 

FM redegjorde for de ”problemstillinger” der var i forbindelse med afviklingen, med noget 

øvelsesaktivitet og beslaglæggelse af værelser. 

Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at arbejde videre med projektet og at 

skæringsdatoen for gennemførelsen er 1. april 2020. 

 

8. Gensidig orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

Ingen yderligere orientering. 

 

9. Næste møde 

Der afholdes konstituerende møde umiddelbart efter Generalforsamlingen. 

 

10. Eventuelt 

FM oplyste om nogle praktiske ting omkring Generalforsamlingen. 

 

 
Jens P. Christoffersson 

sekretær/formand 


