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Velkommen til medlemsinfo 

 

Generelt  

Så er der endelig et nyt info til dig og det skal ikke skyldes Corona situationen alene, at det er 

nogen tid siden det sidste info, men det hænger naturligvis lidt sammen alligevel. 

Ønsker du yderligere info, så kan du gå på Hjemmesiden www.Bornholmske-Dragoner.dk 

 

Vores 60 års jubilæum i maj måned, blev jo desværre aflyst grundet Corona situationen og der 

har derfor heller ikke været talt om, eller planlagt andre arrangementer for 2020. 

 

Kørselsforbud  

Grundet kørselsforbuddet blev M24 bugseret fra Almegårds Kaserne (AGK) til Bornholms 

Forsvarsmuseum (BF) 20.05.20. så den kunne stå klar til museets åbning, til glæde for alle de 

besøgende, men som desværre også blev udsat grundet Corona situationen. 

 

M24  

Arbejdet med vedligeholdelsen på M24 har også kørt lidt på vågeblusset, men der er foretaget 

udskiftning af begge batterier, monteret fast lader til hvert batteri for bedre effektivitet, samt 

vurdering på gummilisterne til lugerne og så lidt andre ting, der er blevet tjekket. 

 

Generalforsamling i SBD 

Den 12.03.20. blev der trods alt afviklet ordinær generalforsamling i SBD med få deltagere. 

 

Bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen var: 

 

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. 

 

Kørselsforbuddet ophævet/vinterhi for M24  

I slutningen af august kom endelig ophævelsen af kørselsforbuddet, men samtidig også en hel 

masse regler og bestemmelser for, hvordan den fremtidige omgang med militærhistoriske 

køretøjer skal være og på den baggrund samt problematikken om at få M24 i vinterhi 2020/21, 

samt forskellige vedligeholdelsesopgaver, blev der 03.10.20 afholdt et ”Stormøde” med begge 

bestyrelser samt ”Skruegruppen”.  
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Formanden gennemgik de mange bestemmelser og der var en god dialog omkring de meget 

vanskelige forhold, der blev belyst fra mange sider og det blev også besluttet hvordan det 

videre forløb skulle være. 

Det egentlige garageophold for M24 arbejdes der hårdt få at få løst. 

 

Bestyrelsesmøde /kommende generalforsamling 

Efter ”Stormødet” var der så bestyrelsesmøde, hvor næste generalforsamling 2021 i BD skulle 

planlægges og med udgangspunkt i SBD optagelse i BD. 

 

Der var en god drøftelse og der blev ligeledes principgodkendt de vedtægtsændringer, der vil 

blive forelagt på den kommende generalforsamling i 2021. 

 

Forholdene omkring bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev drøftet, da der vil være 

”overskud” af personer til ”den nye bestyrelse”, hvis generalforsamlingen godkender 

indstillingen om at optage SBD i BD og at ændre vedtægterne. 

 

Udsættelse af Generalforsamling og Dragonfest 

Efterfølgende og med respekt for de politiske og sundhedsfaglige myndigheders udmeldinger 

omkring Corona situationen i Danmark, blev det besluttet, at den planlagte Generalforsamling 

og Dragonfest 16.01.21. for BD, udsættes. 

 

Ny dato og information vil blive fremsendt, når der er mere klarhed på situationen, der må 

betegnes som force majeure.  

 

I vores vedtægter behandles et sådant emne ikke og vi vil, ved en udsættelse af afviklingen af 

den ordinære generalforsamling i januar 2021, ikke kunne overholde vedtægternes 

bestemmelse for afholdelse af generalforsamling. 

 

Den indtrufne situation gør derfor, at den nuværende bestyrelse må fortsætte indtil en ny 

generalforsamling kan gennemføres, så hurtigt som muligt og vi håber, at der er forståelse for 

denne specielle situation og du kan til enhver tid rette henvendelse til formanden. 

 

Kastellets Venner Bornholm / Bornholms Forsvarsmuseum 

Som formand for Kastellets Venner Bornholm vil jeg lige nævne, at vi fortsat søger frivillige, 

der kunne tænke sig at blive omskolet til Eagle 1 og Jylkat. 

Det betyder, at du skal være indstillet på at kunne køre med besøgende efter en nærmere 

fastlagt køreplan, foreløbig om onsdagen, i museets åbningstid. 

Der søges også andre frivillige, blandt andet til at passe billetsalget. 

 

EErr  dduu  eevvtt..  iinntteerreesssseerreett  ii  nnooggllee  aaff  ddiissssee  ooppggaavveerr  vviill  jjeegg  bbeeddee  ddiigg  kkoonnttaakkttee  mmiigg..  

 

HHAARR  DDUU  SSPPØØRRGGSSMMÅÅLL  TTIILL  MMEEDDLLEEMMSSIINNFFOO  EELLLLEERR  AANNDDRREE  TTIINNGG  DDUU  GGEERRNNEE  VVIILL  VVIIDDEE  

MMEERREE  OOMM,,  SSÅÅ  KKOONNTTAAKKTT  MMIIGG  PPÅÅ  MMAAIILL  VVIIAA  HHJJEEMMMMEESSIIDDEE  

  

formanden@bornholmske-dragoner.dk  
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