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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.

05.04
19.04
26.04

03.05
10.05
17.05
24.05
07.06
14.06
21.06
28.06

P plads på Vang havn
Vang
P plads ved Kobbeåen
Melstedvej, Gudhjem
P plads mellem Lilleborg og
Christianshøjkroen,
Segenvej,
Almindingen
P plads på Raghammer
Søndre Landevej 180,
Aakirkeby
P plads ved Simblegårdsvej
24, Svartingedalen, Hasle
P plads ved Sandlinien,
Stenhuggerstien
Sandvig
P plads ved Natur Bornholm
Grønningen, Aakirkeby,
Linier i Landskabet
Solopgangetur kl. 04.15
Gilbertstræde, Sandkås
P plads ved cykelstien,
Dammegårdsvej,
Klemensker
P plads ved Rønne
Vandrerhjem, Arsenalvej,
Rønne
Grill ved Blokhuset kl.
12.00
Tur starter kl. 10.00
Strandvejen 198, Rønne

Elise Storr

61 78 48 20

Merethe Germundsson

61 68 58 04

Mona Kirchler

29 82 49 55

Arne Munch Ipsen
(Lisa)

24 63 56 88

Ida Olsen

28 51 60 01

Lisa Drejer
(Arne)

30 26 23 44

Githa Jartoft

28 56 31 98

Kisser Vilsgaard

23 81 48 30

Herdis Lyster

40 29 31 24

Mogens Holm

40 44 68 86

Gangforeningen Bornholm
Lange træningsture.
Alle ture starter kl. 08.00 og er på ca.15 eller 20 km.
Tempoet er ca. 5,5 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
04.04
15.km
18.04
20 km
02.05
15 km
23.05
20 km
06.06
15 km
20.06
30 km

Sted
P. plads på Nørresand
Gudhjem
P. plads ved Det Hvide Hus
Randkløvevej 15,
Østermarie
P. plads ved
Dammegårdsvej
(v. cykelstien) Klemensker
P. plads ved Sandlinien
Sandvig
P. plads ved Bastemose
Segenvej, Almindingen
P. plads i Ekkodalen
Ekkodalsvej 5, Aakirkeby

Turleder
Merethe
Germundsson
Merethe
Germundsson

Telefon
61 68 58 04

Herdis Lyster

40 29 31 24

Lisa Drejer

30 26 23 44

Merethe
Germundsson
Jens Borello

61 68 58 04

61 68 58 04

40 61 51 70

Vil du med til Ladywalk i år og gå med en masse glade kvinder, så tilmeld dig hos
Kisser senest søndag d. 26. april på tlf.: 23 81 48 30 eller på en søndags tur.
Pris: 150 kr

Gangforeningen Bornholm
Referat fra generalforsamling torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 på Bornholms
Centralbibliotek i Rønne
Formand Lisa Drejer bød velkommen til generalforsamlingen og var glad for, at så mange var mødt op.
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 Mona Kirchler, der valgtes uden modkandidater.
3. Valg af 2 stemmetællere:
Dirigenten udpegede Nick Due Hansen og Mogens Holm til stemmetællere.
4. Formandens beretning:
Lisa aflagde beretning. Beretningen bliver offentliggjort i næste Gangnyt.
Lisa supplerede beretningen med at fortælle lidt om de studerende fra Københavns Universitet, Institut for
Idræt og Ernæring. De skulle i deres speciale hjælpe Bornholms Regionskommune med at beskrive, hvilke
behov og ønsker, diverse brugere af naturen havde. Det var en del af arbejdet med lave Bornholms Grønne
Bølge ind over øen, da naturen inde på øen, adskiller sig meget fra den kystnære natur, og der var et ønske
om også at præsentere den side af Bornholm for turister og andre brugere af naturen.
Lisa nævnte også, at Nick gerne arrangerer endnu en Sverigestur; sandsynligvis i anden halvdel af august
2020, da det i 2019 viste sig at en del cafeer o. lign. var lukket i september måned.
Beretningen blev godkendt uden øvrige bemærkninger.
5. Kassereren fremlagde revideret regnskab fra det forløbne år:
Inger gennemgik regnskabet og gjorde opmærksom på, at alle udgifter til arrangementer var nettobeløb,
altså efter betaling fra deltagerne. Der var en engangsudgift på 700 kr. til banken i forbindelse med, at
kontoen er blevet tilknyttet et cvr. nr. i stedet for kassererens cpr. nr.
Der var spørgsmål til, hvad man ville anvende foreningens formue til. Det blev oplyst, at den går til
markering af jubilæer, og at en del af den vil blive anvendt ved foreningens 45 års jubilæumsfest den 14/2.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
6. Behandling af evt. indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
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
Alex Mogensen modtog ikke genvalg. I stedet valgtes Carsten Faurskov Jensen som revisor.
Der var genvalg på alle øvrige poster.
9. Eventuelt.
Jytte gjorde opmærksom, at der var en rettelse til Bladet for 1. kvartal 2020, da turen den 23/2 er
fastelavnstur fra Blokhuset. Dette er rettet alle andre steder, hvor arrangementet er omtalt, men ikke i
Bladet.
Lisa fortalte, at der var kommet forslag om, at de lange ture skulle være skiftevis 15 km og 20 km. Man går
hurtigere på de lange ture end på 10 km’s turene, men ikke 6 km/time og der holdes en kort pause
undervejs. Forslaget blev positivt modtaget, og der er håb om, at der så vil være flere deltagere på de lange
ture.
Lisa opfordrede også til, at man på søndagsturene benyttede af ”bagstopperen” og at nogle så gik lidt
langsommere, f. eks. 7 km på 2 timer, idet målet måtte være, at alle er tilbage ved udgangspunktet
nogenlunde samtidig. Lisa opfordrede også til, at flere påtager sig rollen som den, der tog sig den lidt
langsommere tur, da det ikke er muligt at planlægge med 2 turledere til alle turene. Den lidt langsommere
tur behøver ikke at være planlagt på forhånd, men det skal være en, der har et godt kendskab til det
pågældende område.
Der var spørgsmål, hvorvidt der kun var én, der havde fuldmagt til foreningens bankkonto og om man, hvis
der skete noget med fuldmagtshaveren, kunne risikere, at kontoen blev spærret.
Kassereren undersøger problematikken, således at der ikke opstår problemer med adgang til kontoen.
Der blev også spurgt, hvor ofte foreningens fane var i brug. Det sker ved generalforsamlingen og ved
Bornholm Rundt Marchen.
Dirigenten opfordrede til, at man reklamer kraftigt for den næste Sverigestur – det var på trods af regnvejret
en fantastisk tur.
Derefter takkede Lisa Peder, for at han igen i år havde sponsoreret smørrebrødet til generalforsamlingen,
samt turledere og festudvalget for deres indsats.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede derefter generalforsamlingen.
P.G.A. pladsmangel kommer Formandens beretning i næste nr. af Gang Nyt
( kan læses på Hjemmesiden)

Søndag den 28. juni kl. 12.00
byder vi vore medlemmer til en omgang grill og
hyggeligt samvær.

Sted: Blokhuset, Strandvejen 198, Rønne
PRIS KR. 50,00. Dette beløb dækker for maden.
HUSK selv at medbringe service og al drikkelse, også kaffe/te.

Tilmelding senest den 14. juni til Erik på søndagsturene, eller til Inge-Lise på tlf. 24280214
eller mail sveninge@mail.dk. Bliver det regnvejr, rykker vi bare inden døre.
Med hilsen fra festudvalget
Erik, Niels, Kisser og Inge-Lise

Sverigestur d. 12. august 2020

Der vil igen i år blive arrangeret en tur til Sverige, onsdag d. 12. august, forhåbentlig
bliver det kun solskin denne gang. Program følger i næste nr. af Gang Nyt

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

Bestyrelsen
Formand Lisa Drejer
Bodernevej 32
3720 Åkirkeby

Tlf. 30 26 23 44
E-mail:
lisa.drejer@gmail.com

Næstformand Lene Pedersen
Lykkesvej 1
3720 Åkirkeby

Tlf. 20 15 27 09
E-mail:
lenep7@gmail.com

Kasserer Inger Bech
Martinsvej 9
3730 Nexø

Tlf. 23 30 46 81
E-mail:
bech3730@gmail.com

Sekretær Kirstin Vilsgaard
Ipsens Have 3
3700 Rønne

Tlf. 23 81 4830
E-mail:
vernill@hotmail.dk

Bestyrelsesmedl. Jytte Berg Nielsen
Møllebakken 14
3790 Hasle

Tlf. 40 47 94 48
E-mail:
storetorv@mail.dk

Suppl. Mona Kirchler
Pilestræde 1
3700 Rønne

Tlf.29 82 49 55
E-mail:
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

