Bornholmske Dragoner

22. marts 2016.

Referat af 3. bestyrelsesmøde i Bornholmske Dragoner d. 15 marts 2016
Mødet blev holdt i Blå Baretters mindestue på Almegårds Kaserne kl.1530
Bestyrelsen deltog fuldtalligt, idet Sven Holm Jensen var indtrådt i bestyrelsen i stedet for Kurt Larsen, der
ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen.
Ad dagsordenen
1. Velkomst og godkendelse af referat fra 1. møde d. 15. januar 2016
Formanden og sekretæren.
Referatet blev godkendt.
Vedr. referatet fra 1. konstituerede møde (afholdt d. 16/1, 2. bestyrelsesmøde i 2016) lovede sekretæren, at det ville blive udsendt snarest muligt, da det ikke havde været udsendt. Under dette
punkt udspandt der sig en diskussion om formålstjenligheden i at afholde den valgte bestyrelses 1.
konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede at fastholde
denne praksis. (Den nye konstituering efter Kurt Larsens udtrædelse af bestyrelsen blev vedtaget
under dette møde, som det fremgår af nedenstående pkt. 4, 2. underpunkt).
2. Nyt fra formanden.
FM redegjorde for foreningens tilknytning til to kampvogne (KVG), der pt. befinder sig på Bornholm.
FM samt dele af bestyrelsen ønskede klarlagt, hvem, der havde brugs- og råderetten over KVG? Sekretæren berettede om regler og nylig praksis, der var gældende for traditionsbærende foreninger
godkendt af forsvaret, der var overdraget ansvar for sådanne museumseffekter. Således var Bornholmske Dragoner godkendt lokalt af Kommandanten på Bornholm og kunne deltage i visse reparationsopgaver på bl.a. veterankøretøjer, der var udfaset i forsvaret og kunne overlades til foreninger
som fx Bornholmske Dragoner mhp. at bringe dem i køremæssig stand. Køretøjerne kunne endvidere blive kørselsgodkendt af forsvaret myndigheder, forudsat de kørende veteraner opfyldte forsvaret sædvanlige gældende ”omskolinger” (dvs. en kører på fx en KVG kunne fortsætte med at køre
KVG, i sin egenskab af veteran).
Vedrørende de to aktuelle KVG hævdede sekretæren, at KVG M24 ”tilhørte” Forsvarsmuseet på
Bornholm., idet Museet havde fået M 24 overdraget til museumsbrug af Bornholms Værn. Sekretæren tilføjede, at den efter hans opfattelse - set på baggrund af ”den anden hat” han i sin egenskab
af formand for Kastellets Venner, der driver Forsvarsmuseet, bærer - så var M 24 overdraget museet til udstillingsformål.
Dele af den øvrige bestyrelse var ikke enig i sekretærens påstand, og fremførte, at der ikke har været nogen egentlig overdragelse til Forsvarsmuseet, og at M24 var placeret dér af praktiske grunde.
Sekretæren blev bedt om at fremskaffe de fornødne ”overdragelsespapirer” på KVG M24 til Forsvarsmuseet.
KVG nuværende status for ”kørselsmulighed” havde dog primært igennem tiderne været udført
med hjælp fra især Per A. Nielsen som medlem af Kastellet Venner o.a. KVG havde for nyligt fået
kørselstilladelse og var således den eneste KVG af typen M 24, der kunne køre i Danmark. Denne
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kørselsmulighed gjorde den interessant i flere ”veteranarrangementer” (bl.a. Åben Hede i Oksbøl –
årlig tilbagevendende arrangement), der ligger i sommerhalvåret. Herved kom den i perioder i ”underskud” på Forsvarsmuseet (næsten årligt). Forsvarsmuseets bestyrelse havde på den baggrund
bestemt, at udlån kun skulle finde sted hver andet år (sommer). Men den kunne dog deltage i Åben
Hede-arrangementet i år 2016.
Dele af den øvrige bestyrelse mente ikke, at Forsvarsmuseet kunne bestemme, hvornår M24 kunne
udlånes, da Forsvarsmuseet ikke ejer M24.
Vedrørende KVG M 41 på AK stillede det sig lidt anderledes, idet den umiddelbart kan indgå i veteransammenhæng for Bornholmske Dragoner.
Til brug for fremtidig kørsel med KVG mm. skulle Ole Larsen fremskaffe ”SIKPAN”, så kørere m.fl. i
foreningen kunne være fuldt opdateret på sikkerhedsområdet, herunder specielt ”kørsel og færdsel” på KVG for gæster.
Sekretæren havde tilrettet vedtægterne i overensstemmelse med de på generalforsamlingen ændrede vedtægter; opsætning og logo kunne dog forbedres. Kassereren påtog sig at foretage den redaktionelle opsætning med småmangler m.m., og klargøre vedtægterne til hjemmesiden. (Er tilgået
bestyrelsen).
3. Status fra kassereren.
Status i regnskabet udviste ca. 18.000 kr., når alt var betalt. Vedr. antal medlemmer havde kassereren optalt 109 medlemmer. Heraf var der dog fortsat en del kontingentrestancer. Bestyrelsen besluttede at give ”restancerne” to varsler, før de pågældende var at betragtet som udmeldt af foreningen.
4. Diverse Projekter og Opgaver.
• Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode (lige- eller ulige år).
Bestyrelsen fastslog, at Sven Holm Jensen indgik i bestyrelsen valgt i lige år.
• Bestyrelsens organisering og arbejdsfordeling?
Bestyrelsen bekræftede følgende: FM: P A. Nielsen og ny næstformand (NF):
J.P. Christoffersson, tillige kasserer. Sekretær: C. U. Essemann-Beck. Hjemmesiden: O. Holm
og (IT) K. Munch. Kontakt til AK: O. Larsen. Ad hoc-opgaver: S. H. Jensen. Fest- og tur-udvalg:
K. Munch + alle.
• Procedurer ved anvendelse af Dropbox?
Alle i bestyrelsen skal kunne ”åbne” Dropbox (DB) og således kunne lægge ”egne” relevante
papirer ind i DB. Således ville DB blive et ”arkiv” for foreningen og få en god opbevaring af
arkivalierne. K. Munch og O. Holm finder og videreudvikler systemerne til bestyrelsen.
• Procedurer for opdatering af Hjemmesiden.
Bestyrelsen behandlede ikke dette emne (men fandt den eksisterende hjemmeside for brugelig).
• Etablering af en Forretningsorden?
Kassereren udarbejder et forslag til næste møde.
• Aktiviteter for medlemmerne – listerne fra Generalforsamlingen?
På listen fandtes i alt 17 forskellige forslag til aktiviteter. De forslag, der havde opnået 5 point og derover var følgende 10 forslag:
2

•
•

16 til Oksbøllejren – Pansermuseet (Åben Hede). 11 til Koldkrigsmuseet. 11 til Segen – Almindingen. 9 til Tøjhusmuseet. 8 til Holstebro Kaserne (JDR). 7 til Sejle med HJV-båd. 7 til
Christiansø – som forsvarspunkt. 7 til Panzer Museum East. 6 til Raghammer - med aktiviteter. 5 til Gamle militærdepoter. (Resterende 7 forslag opnåede kun få point).
Støtte til Bornholms Veteranpolitik.
FM of NF vil deltage i stiftende møde d. 16. marts ang. veteranpolitik.
Tilskud til medlemmer der kommer fra det øvrige land (Generalforsamling)?
Bestyrelsen besluttede, at støtte bestyrelsesmedlemmers minimusudgifter i forbindelse
med rejser til/fra bestyrelsesmøder.
K. Munch og O. Holm fremsender opgørelse for rejseudgifter til kassereren, og tilskuds beløbs vil indgå som udkast til Forretningsorden.

5. Nyt fra Bestyrelsesmedlemmer.
K. Munch redegjorde for status i ”mærkesagen” på baggrund af to viste eksempler. Bestyrelsen ønskede en forbedring af ærmemærket, hvilket K. Munch ville iværksætte.
Kassereren ønskede at aktivitetskalenderen på hjemmesiden blev ajourført.
6. Kommende møder.
Kommende bestyrelsesmøde: 10. el. 11. juni mhp. behandling og fortsat planlægning af rejse-og
deltageraktivitet for medlemmernes deltagelse i Åben Hede (sidste weekend i juni).
Sommermøde (bestyrelsesmøde): I uge 28 eller uge 29.
7. Eventuelt.
Herunder drøftede bestyrelsen emnet ”aktiviteter for medlemmerne” og inddrog forslaget om deltagelse i årets Åben Hede-arrangementet, idet medlemmerne havde udpeget dette som deres førsteprioritet. Som et alternativt forslag inddrog man Koldkrigsmuseet på Langeland.
K. Munch ville udarbejde arrangementsforslag (priser, rejser mm.).
Sekretæren
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