
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

www.gangforeningen-bornholm.dk 

  

Deadline næste udgave 1. juni 2018 



      

 

 

               Gangforeningen Bornholm 
                 Turplan: ca. 5 og 10 km ture.  

                 Start kl. 09.00 hvor intet andet er nævnt. 

          For ikke medlemmer koster det kr. 20.00 pr. tur. 

 

 

 
08.04 Torvet i Østermarie 

Godthåbsvej, Østermarie 
Bente Reinfeldt 21 81 28 85 

15.04 P-plads ved Lobbæk 
medborgerhus, Jernbanevej, 
Lobbæk 

Alex Mogensen 40 13 20 00 

22.04 P- plads ved Kobbeåen, 
Melstedvej, Gudhjem 

Merethe Germundsson 61 68 58 04 

29.04 P-plads ved klubhuset, 
Rø skolevej, Rø 

Herdis Lyster 40 29 31 24 

06.05 P-plads ved Opalsøen, 
Hammersøvej, Sandvig 

Lisa Drejer 30 26 23 44 

13.05 P-plads ved Kadeau, Baunevej 
18, Aakirkeby 

Erik Thorsen 51 32 99 35 

27.05 P-plads ved Stadionvej, 
Allinge 
(bag ved Nordlandshallen) 

Birthe Jensen 
Mogens Holm 

29 72 17 65 
40 44 68 86 

03.06 Skytteforeningens hus, 
Ørningevej 4, Vestermarie 

Flemming Skou 40 58 40 38 

10.06 Solopgangstur kl. 04.15 
Gilbertstræde, Sandkås 

Kisser Vilsgaard 23 81 48 30 

17.06 P plads ved Bølshavn havn, 
Bølshavn 

Birgit Skovgaard 
 

29 65 07 03 

24.06 Grill ved Blokhus kl 12.00 
Tur starter kl. 10.00 
Strandvejen 198, Rønne 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Gangforeningen Bornholm 
 

 

Lange træningsture.  

Alle ture starter kl. 08.00 og er på ca. 20 km. 

Tempoet er ca. 6 km/t, og der er rast undervejs. 

Obligatorisk tilmelding til turleder senest dagen før kl. 12.00 

For ikke medlemmer koster det kr. 20.00  pr. tur 

 

 

Dato Sted Turleder Telefon 

07.04 

 

P-plads ved Fyrvejen 

Dueodde 

Holger Kofoed 23 45 94 26 

21.04 P-plads ved Hvide Hus, 

Randkløvevej, Saltuna 

Merethe Germundsson 61 68 58 04 

12.05 P-plads ved Østkraft 

Skansevej, Rønne 

Birthe Jensen 29 72 17 65 

26.05 P-plads ved Sandlinien, 

Sandvig 

Merethe Germundsson 61 68 58 04 

16.06 Obs. 30 km  

P-plads ved Ekkodalen 

Ekkodalsvejen 5, Aakirkeby 

Jens Borello 40 61 51 70 

 

 

 
Bornholm Rundt d.29.juni til 1. juli. 
 

Vi skal igen i år afmærke ruten fra Hasle nord til Kongeskærskolen i Allinge. 
Er der nogen friske gangfolk, der vil hjælpe? 
Birthe Jensen er tovholder. Snak med Birthe. Hold jer ikke tilbage. 
Birthes mobilnr.er 29 72 17 65 

 

 
 

Så er tiden kommet til, at vi skal tilmelde os til Ladywalk. Det foregår d. 

28.05. 

Pris kr. 125,- ved tilmelding senest 1. maj. 

Håber, rigtig mange vil med i år. Tilmelding til Kisser mobilnr. 23 81 48 30       



               
  
Årsberetning for år 2017 
 

Så er der gået et år igen, hvor vi har mødtes hver søndag, og nogle få af os hver anden lørdag. Men 

det er altid en fornøjelse med så mange positive medlemmer.   

 

I 1. kvartal havde vi 12 10 km ture og 6 20 km ture. 1. kvartal bød også på en fastelavns tur, hvor vi 

efter turen slog katten af tønden, fik kaffe og fastelavnsboller, hvilket festudvalget stod for. 

Den 25. marts rejste 11 her fra foreningen til vandreuge på Mallorca, hvor vi havde nogle herlige og 

udfordrende ture i bjergene. En fantastisk ø at besøge. 

 

I 2. kvartal havde vi 11 10 km ture og 6 20 km ture. En solopgangstur, hvor vi mødes i Sandkås kl. 

04.15. Så hygger vi bagefter med morgenmad, som foreningen gi`r.  Sidste søndag i juni holdes den 

årlige grill fest ved Blokhuset i Onsbæk. Det står festudvalget også for, og var som altid vældig 

hyggeligt. 

 

Ladywalk blev afholdt d. 29. maj, og Kisser havde tilmeldt 29 i alt, piger fra vores forening, 

vaskeripiger og familie. Det er roklubben, der er tovholder for dette arrangement. 

 

30. juni startede marchen Bornholm Rundt, som foreningen Rotna står for. De havde igen i år spurgt, 

om vi ville være behjælpelig med at afmærke ruten fra Hasle N til Kongeskærskolen i Allinge, hvilket 

vi får 1.000- kr. for til foreningen. Det ville vi selvfølgelig gerne. Birthe påtog sig opgaven, og med 

hjælp fra Lene og Mogens afmærkede de turen og pillede afmærkningen ned igen dagen efter. Stor 

tak til jer tre. 

 

I 3. kvartal havde vi 13 10 km ture og kun 3 20 km ture. Da vi går ind i sommeren, har vi ikke så 

mange lange ture, vi ligger stille i hele juli og startede kun op d. 19. august. 10 km turene var som 

normalt.  

 

4. kvartal havde vi 12 10 km ture og 4 20 km ture.  

Her i årets sidste måneder er festudvalget på banen igen med årets julefrokost sidste søndag i 

november, og som altid var det rigtig hyggeligt med dejlig mad og lotteri om flæskestege, ænder og 

vin. Jeg vil heller ikke glemme Elin, der havde skrevet en festlig bornholmsk sang om livet i 

gangforeningen. Festudvalget er på igen den sidste tur før jul, hvor de står klar med gløgg og 

æbleskiver efter turen. Det var et lille resume` om det vi har lavet i år. 

 

Jeg har i sommers fået en mail fra et medlem, der ikke kunne forstå, at vi ikke havde orienteret om 

Vandrekalenderen, som DMF udsender. Det vil jeg så hermed gøre. Gå ind på hjemmesiden: 

www.vandrekalenderen.dk så finder I mange ture i hele landet. 

  

Vi, der går nede bagved, snakker nogle gange om, at vi måske igen skal prøve at dele os lidt op, når vi 

har taget de første kilometer, så dem der går lidt langsommere danner en gruppe, men stadigvæk går 

i ca. to timer. Kunne godt tænke mig, at vi tager en snak om det. 

 

Til slut vil jeg godt sige en stor tak til Peder, der igen i år har sponsoreret maden til i dag, og til 

bestyrelsen for godt samarbejde, men allermest til jer allesammen, der kommer søndag efter søndag 

med godt humør.  

 

Vi skal selvfølgelig heller ikke glemme alle jer turledere, som vi gerne vil se heroppe. 

I år har vi haft 22 turledere på 10 km turene og 6 på 20 km turene. 

 
 

 

http://www.vandrekalenderen.dk/


Gangforeningen Bornholm 

 
 

Referat fra generalforsamling torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00 på Bornholms 

Centralbibliotek i Rønne 
Formand Lisa Drejer bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog at man indledte 

generalforsamlingen med at synge: Den danske sang er en ung blond pige. Derefter fulgtes dagsordenen. 

 

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen pegede på Kenn Ole Andersson, der blev valgt uden modkandidater. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
 

2. Valg af referent / sekretær: 
Bestyrelsen pegede på Lene Pedersen, der valgtes uden modkandidater. 
 

3. Valg af 2 stemmetællere: 
Dirigenten udpegede Finn E. Hansen og Poul Kofoed til stemmetællere. 
 

4. Formandens beretning: 
Lisa aflagde beretning.  
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

5. Kassereren fremlagde revideret regnskab fra det forløbne år: 
Inger gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

6. Behandling af evt. indkomne forslag:  
Der var forslag fra bestyrelsen om at afvikling af turene skulle ske i 2 tempi – en gruppe, der går 3½-
4 km pr. time og en gruppe, der går 5 km pr. time. Forslaget blev fremsat, da der i bestyrelsen var 
den opfattelse, at tempoet på 5 km pr. time var lidt for højt for nogle af medlemmerne. 
Forslaget blev fremlagt og debatteret. Konklusion: Bestyrelsen blev pålagt at arbejde videre med 
problemet og prøve sig frem, for at finde den bedste løsning. 2 turledere bliver ikke aktuelt, kun 
hvis der er to, der er enige om det. 
 

7. Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog samme kontingentsats som indeværende år, der blev godkendt af 
forsamlingen. 
 

8. Valg ifølge lovene: 
 
På valg til bestyrelsen er: 
Formand Lisa Drejer  
Bestyrelsesmedlem Kisser Vilsgaard  
Bestyrelsesmedlem Jytte Berg Nielsen  
Suppleant Mona Kirchler  
Revisor Alex Mogensen  
Revisorsuppleant Lene Holm  
Fanebærer Carsten Olsen  
Fanebærersuppleant Nick Due Hansen  
Festudvalg Inge-Lise Olsen  
Festudvalg Erik Jensen  



 

Alle blev genvalgt 
 

9. Eventuelt. 
Mogens foreslog, at man siger til turlederen, hvis man vil gi ‘en lille en, så der f.eks. ikke er tre der 
giver. 
Konklusion: Man adviserer turlederen, som inden vi starter, siger hvem den glade giver er.  
 
Derefter takkede Lisa, Peder, for at han havde sponsoreret smørrebrødet til generalforsamlingen, 
turledere og festudvalget for deres indsats. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede derefter generalforsamlingen. 
Vi sluttede med at synge: Når vinteren rinder i grøft og grav. 
 

 
 
 
  
 

                                                                                                
 
 

Søndag den 24. juni kl. 12.00 
 

bydes vore medlemmer til en omgang grill og hyggeligt samvær. 

 

Sted: Blokhuset, Strandvejen 198, Rønne 

  

PRIS KR. 50,00. Dette beløb dækker for maden, men service og al drikkelse 

skal I selv have med.  
 

    
    

Tilmelding senest den 10. juni til Erik på søndagsturene, eller til Inge-Lise på tlf. 

24280214 eller mail sveninge@mail.dk.  Bliver det regnvejr, så rykker vi bare 

inden døre. 

  

 

Med hilsen fra festudvalget 

Erik, Niels, Claus og Inge-Lise 

 

mailto:sveninge@mail.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

                         Gangforeningen Bornholm  

  

  

Formand  

Lisa Drejer 

Bodernevej 32 

3720 Åkirkeby  

Tlf.: 30 26 23 44 

E-mail: lisa.drejer@gmail.com   

 ____________   

  

Navn:  __________________________________  

Født:  __________________________________   

Navn:  __________________________________   

Født:  __________________________________  

Adresse:  __________________________________   

Postnr./By _________________________________   

Tlf.:  __________________________________   

E-mail:  __________________________________   

Undertegnede  

Indmelder sig hermed i GANGFORENINGEN BORNHOLM 

 _____  Person 100,00 kr. 

 _____  Passivt medlem 50,00 kr.  

Blanketten indsendes i udfyldt stand til foreningens kasserer  

 Inger Bech 

 Martinsvej 9 

 3730 Nexø 

 E-mail: bech3730@gmail.com 

Eller indmeld dig på www.gangforeningen-bornholm.dk 

  

Bank: Sydbank Reg. nr. 6060 kontonr. 0004842652  

  

Fødselsdagen er vigtig da vi skal leverer statistik til hovedorganisationen. 

mailto:lisa.drejer@gmail.com


 

 

Formand Lisa Drejer  Tlf. 30 26 23 44  

Bodernevej 32 E-mail:   

3720 Åkirkeby lisa.drejer@gmail.com 

  

    

Næstformand Lene Pedersen  Tlf. 20 15 27 09 

Lykkesvej 1 E-mail:  

3720 Åkirkeby  lenep7@gmail.com  

    

Kasserer  Inger Bech Tlf. 23 30 46 81 

Martinsvej 9 E-mail: 

3730 Nexø bech3730@gmail.com 

  

Sekretær Kirstin Vilsgaard  Tlf. 23 81 4830 

Lærkeløkken 5, Tejn  E-mail:  

3770 Allinge vernill@hotmail.dk  

    

Bestyrelsesmedl. Jytte Berg Nielsen  Tlf. 40 47 94 48 

Møllebakken 14 E-mail:  

3790 Hasle  storetorv@mail.dk  

    

Suppl. Mona Kirchler                            Tlf.29 82 49 55 

Pilestræde 1 E-mail: 

3700 Rønne                                            mona@kirchler.dk 

   

  

Kontingent kan på turene betales til Lisa eller  

Inger, men kan også indsættes på foreningens 

konto i Sydbank   

reg.nr.: 6060 kontonr.: 0004842652  
  

Bestyrelsen 


