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MMEEDDLLEEMMSSIINNFFOO  FFOORR  BBOORRNNHHOOLLMMSSKKEE  DDRRAAGGOONNEERR  OOGG  

SSTTØØTTTTEEFFOORREENNIINNGGEENN  BBOORRNNHHOOLLMMSSKKEE  DDRRAAGGOONNEERR  

11..  22..  oogg  33..  KKVVTT..  22002211  
 

Velkommen til medlemsinfo 

 

 

Generelt  

Corona situationen i Danmark har fået skyld for meget og ved den sidste generalforsamling i 

Bornholmske Dragoner 11.01.20. havde vi planer for en række aktiviteter i forbindelse med 

vores 60 års jubilæum som Bornholmske Dragoner. 

 

Det kunne vi desværre ikke gennemføre og forsamlingsloft og den generelle nedlukning af 

rigtig mange ting gjorde, at der ikke rigtig skete noget. 

 

Det var naturligvis beklageligt, men hverdagen blev bare anderledes og jeg skal være den 

første til at undskylde, at der ikke kom noget Medlemsinfo eller bestyrelsesinfo i det første 

halve år af 2021. 

 

 

Det lykkedes dog, at gennemføre et stormøde og bestyrelsesmøde i starten af oktober 2020, 

hvilket der også er redegjort for i Medlemsinfo 4. kvt. 2020. 

 

Vi havde en forhåbning om at vi efterfølgende kunne komme i gang igen, men det gik ligesom 

lidt i stå igen. 

 

Nu ser det ud til at situationen er så meget under kontrol og at restriktionerne falder bort her i 

september, selv om det nok er nødvendigt at være påpasselig. 

 

Generalforsamling  

Derfor tages der igen fat på planlægningen af en lidt forsinket generalforsamling og der satses 

på at gennemføre 2021 generalforsamlingen sammen med 2022 generalforsamlingen i januar 

2022 og efter samme koncept som tidligere – altså med mulighed for overnatning på 

Almegårds Kaserne og Dragonfest i Officersmessen. 

 

Støtteforeningen Bornholmske Dragoner overgår til Bornholmske Dragoner 

På generalforsamlingen for 2021 skal der jo tages stilling til at optage Støtteforeningen i 

Bornholmske Dragoner, som blev vedtaget på Støtteforeningens generalforsamling i marts 

måned 2020 og som jeg håber der er tilslutning til – men alt dette kommer i dagsordenen til 

generalforsamlingen i 2022. 

 

Bornholmske Dragoners evt. optagelse i Kastellets Venner Bornholm 

Det nye der så er dukket op for nogen tid siden er, at nogle medlemmer har givet udtryk for at 

det måske kunne være en mulighed for BD, at blive ”optaget” i Kastellets Venner Bornholm 

(KVB) som er støtteforeningen bag Bornholms Forsvarsmuseum (BF). 



2 

 

Årsagen hertil er, at bestyrelsen for BD ikke har været i stand til at finde en formand til at tage 

over ved den kommende generalforsamling, samt et faldende medlemstal. 

Det er naturligvis en meget speciel situation, evt. at opløse foreningen BD med henblik på at 

overføre alle BD medlemmer til KVB – og med rigtig mange følelser – men det er en mulighed 

der giver god mening for fortsat at kunne forsamles m.m. 

 

BD bestyrelse har afholdt møde 12.08.21. og drøftet forholdene omkring en evt. opløsning af 

foreningen BD og der var en god dialog om følgende punkter: 

 

A. Drøfter kriterierne for opløsning af BD i henhold til BD vedtægter. 

B. Formulerer ønsker og krav til behandling i bestyrelsen for KVB. 

C. Fremsender forslaget til høring hos medlemmerne i BD og derefter at fremsætte 

dette som et bestyrelsesforslag på næste generalforsamling i BD. 

 

A. Her blev forholdet drøftet, at Støtteforeningen BD optages i BD på den første 

generalforsamling. 

Herefter drøftedes det faldende medlemstal og problemet med at finde ny formand. 

Drøftelserne gik videre med gennemgang af Vedtægternes § 9 Opløsning. 

Så blev der drøftet forholdene omkring at være Traditionsbærende forening. 

Sluttelig var der en livlig drøftelse i forbindelse med vores rum i Bygning 42. 

 

Efter disse drøftelser fastholdt bestyrelsen, at fortsætte med processen, at overgå til KVB. 

 

B. Under dette punkt blev det drøftet hvilke ønsker og krav vi kunne stille overfor KVB 

bestyrelse og BD bestyrelse kom frem til følgende: 

 

Forslag til ændringer i KVB vedtægter: 

 

De midler BD har, skal i henhold til vedtægternes § 9 opløsning, overdrages til 

KVB, med det ønske, at indtil de er opbrugt, øremærkes til vedligehold af M24, 

samt dække et midlertidigt fortsat abonnement på vores domæne, så 

hjemmesiden fortsat kan være aktiv for den nostalgi der findes på siden og at 

der etableres et link på Bornholms Forsvarsmuseums (BF) hjemmeside og 

efter en årrække bliver fuldt integreret på BF hjemmeside. 

 

Efter disse drøftelser var bestyrelsen fortsat enige om processen, at overgå til KVB. 

 

C. Efter drøftelserne og konklusionerne i punkterne A og B skal det sendes i høring til 

medlemmerne i BD. 

 

På baggrund af ovenstående sendes derfor følgende forslag til høring blandt BD medlemmer og 

vil blive fremsat som forslag fra bestyrelsen på generalforsamlingerne i januar 2022. 

 

Forslag til 1. generalforsamling for 2021: 

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag for optagelse af Støtteforeningen Bornholmske 

Dragoner i Bornholmske dragoner: 

 

Vedtægternes § 3 Medlemmer tilføjes det med grøn markeret 

 

§ 3 Medlemmer 

Som medlemmer optages personer, der vil medvirke til at støtte foreningen formål som 

beskrevet i § 2, har været tjenestegørende ved Bornholmske Dragoner/ LKVGESK, eller i 

særlige situationer, personer der er ansat, eller har været ansat ved Forsvaret. 
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Stemmes der ja til forslaget er SBD straks overgået til BD og bestyrelsen vil sørge for at 

foretage den nødvendige afvikling med at overføre SBD midler til BD og sørge for afmelding til 

bank og cvr registeret. 

 

Forslag til 2. generalforsamling for 2022: 

Bestyrelsen fremsætter forslag om at blive en integreret del af Kastellets Venner Bornholm, 

støtteforeningen bag Bornholms Forsvarsmuseum i henhold til Bornholmske Dragoner 

vedtægter § 9 Opløsning 

§ 9 Opløsning. 

Foreningens opløsning kræver vedtagelse af generalforsamlingen og mindst 2/3 af de 

fremmødte medlemmer skal stemme for en opløsning. 

I tilfælde af foreningens opløsning, overdrages foreningens materiel og midler til Bornholms 

Forsvarsmuseum. 

 

Stemmes der ja til bestyrelsens forslag vil foreningen fortsat være aktiv indtil KVB 

generalforsamling i april måned 2022, hvor KVB skal tage stilling til at ville optage BD. 

 

Stemmes der også ja på KVB generalforsamling vil BD bestyrelse sørge for at foretage den 

nødvendige afvikling med at overføre BD midler til KVB og sørge for afmelding til bank og cvr 

registeret. 

 

Efterfølgende vil alle BD medlemmer blive overført til KVB og der skal derfor betales 

kontingent på 15o, - kr. til KVB inden udgangen af maj måned 2022. 

 

 

Ja, det var en stor mundfuld og det kan ikke udelukkes at der er sket en ”svipser” et 

eller andet sted, så derfor har du nu 1 måned til at gennemgå sagen og evt. komme 

med forslag eller bemærkninger. 

  

Skulle der fremkomme væsentlige bemærkninger, der kan gøre processen mere 

retlig korrekt vil dette blive indarbejdet i de endelige forslag inden 

generalforsamlingen. 

 

 

HHAARR  DDUU  BBEEMMÆÆRRKKNNIINNGGEERR  EELLLLEERR  SSPPØØRRGGSSMMÅÅLL  TTIILL  OOVVEENNSSTTÅÅEENNDDEE  MMEEDDLLEEMMSSIINNFFOO  

EELLLLEERR  AANNDDRREE  TTIINNGG  DDUU  GGEERRNNEE  VVIILL  VVIIDDEE  MMEERREE  OOMM,,  SSÅÅ  KKOONNTTAAKKTT  MMIIGG  PPÅÅ  MMAAIILL,,  EEVVTT..  

VVIIAA  HHJJEEMMMMEESSIIDDEE..  

  

formanden@bornholmske-dragoner.dk  

  

PPAASS  FFOORRTTSSAATT  GGOODDTT  PPÅÅ  DDIIGG  SSEELLVV  OOGG  AALLLLEE  DDEE  AANNDDRREE!!  

  

BBOORRNNHHOOLLMMSSKKEE  DDRRAAGGOONNEERR  

PPÅÅ  BBEESSTTYYRREELLSSEENNSS  VVEEGGNNEE  

 
J. P. Christoffersson 

formand/sekretær 

mailto:formanden@bornholmske-dragoner.dk

