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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.

Dato
03.04
10.04
24.04
01.05
08.05
15.05
22.05
29.05
30.05
12.06
19.06
26.06

Sted
Turleder
P plads ved Vejrmøllegård, Lisa Drejer
Bodelyngsvejen 1,
Aakirkeby
P plads ved Kadeau,
Erik Thorsen
Baunevej, Aakirkeby

Tlf. nr.:
30 26 23 44

P plads ved Kobbeåen,
Melstedvej, Gudhjem
P plads overfor
DagligBrugsen Østerlars
P plads v. Fugletårnet NØ
Ølenevej, Østermarie

Merethe
Germundsson
Bente Reinfeldt

61 68 58 04

Alice Plum

24 26 44 87

P plads ved Kabyssen,
Vesthavnsvej, Hasle Havn
P plads ved Sandlinien,
Sandvig
P plads ved St. Sandkås,
Gilbertstræde, Sandkås
Solopgangstur kl. 04.20
Ladywalk fra Viking
Atletik, Torneværksvej 20,
Rønne
P plads ved
Weekendhytten,
Boulevarden, Balka
P plads ved golfbanen,
Spillingevej, Rø
Grill v. Blokhuset kl.
12.00
Tur starter kl. 10.00
Strandvejen 198, Rønne

Rigmor Skovgaard

41 57 49 54

Birthe Jensen

29 72 17 65

Kisser Vilsgaard
Tilmelding pga
Køb til morgenmad

23 81 48 30

Inger Bech

23 30 46 81

Herdis Lyster

40 29 31 24

51 32 99 35

21 81 28 85

Gangforeningen Bornholm
Lange træningsture.
Alle ture starter kl. 08.00 og er på ca.15 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

Sted

Turleder

Telefon

02.04

P plads ved Vejemøllegård,
Bodelyngsvejen 1,
Aakirkeby
P plads på havnen i
Bølshavn
P plads ved Glasværksvej
Hasle
P plads ved Bolsterbjerg,
Bolsterbjergvej 26,
Almindingen
P plads ved Nylars
Rundkirke, Nylars
P plads ved Cafeteriaen
på Hasle Havn

Lisa Drejer

30 26 23 44

Merethe
Germundsson
Birgit Skovgaard

61 68 58 04

Merethe
Germundsson

61 68 58 04

Bente Reinfeldt

21 81 28 85

Merethe
Germundsson

61 68 58 04

30.04
14.05
28.05
11.06
25.06

29 65 07 03

Ladywalk Mandag d. 30. maj 18.30.
Vil du med til Ladywalk i år og gå med en masse glade kvinder, så tilmeld dig hos
Kisser senest søndag d. 24. april på tlf.: 23 81 48 30 eller på en søndags tur.
Pris: 170 kr

Gangforeningen Bornholm

Referat fra generalforsamling torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00 på Bornholms
Centralbibliotek i Rønne
Formand Lisa Drejer bød velkommen til generalforsamlingen og var glad for, at det nu igen var muligt at
afvikle en generalforsamling uden restriktioner som forsamlingsloft, afstandskrav etc.
Generalforsamlingen indledtes med et mindeord for Erik Jensen, der afgik ved døden 21. sept. 2021. Erik
Jensen har været et højt skattet medlem af foreningens festudvalg siden 2001, og der er ingen tvivl om, at
han er savnet, især med tanke på hans glade latter og altid gode humør.
Derefter begyndte selve generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen pegede på Kenn Ole Andersson, der blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, da der var varslet
generalforsamling i Gangnyt nr. 1 for 2022, der udsendtes ultimo december.
2. Valg af referent / sekretær:
Bestyrelsen pegede på Mona Kirchler, der valgtes uden modkandidater.
3. Valg af 2 stemmetællere:
Dirigenten udpegede Inge-Lise Olsen og Birgit Skovgaard til stemmetællere.
4. Formandens beretning:
Lisa aflagde beretning. Beretningen bliver offentliggjort i næste Gangnyt.
Lisa kom i sin beretning også med denne opfordring til turlederne:
” Inden vi går, spørg om der er nogle, der vil gå en lidt kortere tur, og om der er en, som vil være
fører for dem , hvis der ikke på forhånd er lavet en aftale med en fører, der vil tage sig af den
kortere tur. Prøv på at bruge ca. 2 timer, også på den kortere tur, så vi prøver på at være retur
samtidig til kaffe og måske en lille en.
Gå ikke for hurtigt i starten, kik jer tilbage og hold samling på tropperne.”
Til sidst en tak for festudvalget for deres store arbejde med de mange arrangementer, tak til Rigmor
for at have overtaget opgaven som administrator for Facebook-gruppen, tak til bestyrelsen for godt
samarbejde og ikke mindst tak til turlederne – uden dem ingen ture. Det var dejligt, at det som
regel ikke var svært at få turledere.
Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.
5. Kassereren fremlagde revideret regnskab fra det forløbne år:
Inger gennemgik regnskabet. Dansk Motions Forbund (DMF) havde på grund af pandemien ikke
opkrævet medlemsbidrag for2021. Til gengæld belaster bankgebyr og negative renter regnskabet i
en stadig større udstrækning. Årets resultat blev desværre et underskud på lidt mere end 3.000 kr.
Regnskabet blev godkendt, men blev yderligere drøftet under kontingentfastsættelsen.
6. Behandling af evt. indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse til 125 kr., for at kunne dække størstedelen af
differencen mellem de forventede indtægter og udgifter. Derudover vil bestyrelsen hæve
egenbetalingen på arrangementerne for at opnå balance mellem indtægter og udgifter.
Man var enige om, at en forhøjelse til 150 kr. kunne få nogle medlemmer, der ikke eller kun
sjældent deltager i foreningens arrangementer til at melde sig ud, så derfor var en forhøjelse til 150
kr. på forhånd udelukket.
Der kom et forslag fra salen om at fastholde kontingentet på 100 kr., da vedkommende ikke var af
den opfattelse, at foreningen skulle lave en opsparing med deraf følgende betaling af negative
renter alene med det formål at afholde en jubilæumsfest. Det er fint med en jubilæumsfest, men
den bør finansieres ved egenbetaling.
Der blev stemt om bestyrelsens forslag: kontingentforhøjelse til 125 kr./år, og en lidt højere
egenbetaling ved arrangementer.
Bestyrelsens forslag blev godkendt med 25 stemmer af 32 mulige.
8. Valg ifølge lovene:
På valg til bestyrelsen var:
Formand Lisa Drejer
Bestyrelsesmedlem Jytte Berg Nielsen
Bestyrelsesmedlem Kirstin Vilsgaard
Suppleant Mona Kirchler
Suppleant Flemming Skou

genvalgt
genvalgt
genvalgt
modtog ikke genvalg
nyvalgt

Revisor Carsten Faurskov Jensen
Revisorsuppleant Lene Holm

genvalgt
genvalgt

Festudvalget
Inge-Lise Olsen
Nick Due Hansen
Britta Dunker

modtog ikke genvalg
nyvalgt
nyvalgt

Fanebærer Nick Due Hansen
Fanebærersuppleant Elise Storr

genvalgt
genvalgt

9. Eventuelt.
Der kom et forslag om genoptagelse af traditionen med solnedgangstur. Den vil ikke påvirke
nattesøvnen i så udstrakt grad som solopgangsturen, der, bortset fra at man skal meget tidligt op,
er en rigtig fin tur, som afsluttes med morgenmad.
Lisa overrakte en opmærksomhed til Inge-Lise Olsen, der forlod festudvalget, og til Mona Kirchler,
der ikke ønskede genvalg som suppleant.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede derefter generalforsamlingen.
På grund af pladsmangel vil formandens beretning komme i næste blad, men den vil ligge på
hjemmesiden.

Søndag den 26 juni kl. 12.00
byder vi vore medlemmer til en omgang grill og hyggeligt samvær.

Sted: Blokhuset, Strandvejen 198, Rønne

PRIS KR. 70,00kr. Dette beløb dækker for maden.
HUSK selv at medbringe service og al drikkelse, også kaffe/te.

Tilmelding senest den 14. juni til Kisser tlf.nr: 23 81 48 30 mail:vernill@hotmail.dk eller
Kenn Ole Tlf.nr: 56 95 50 22 mail: kennoleda@hotmail.com eller på en søndagstur. Bliver
det regnvejr, rykker vi bare inden døre.
Med hilsen fra festudvalget

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. Flemming Skou
Egeskov vej 3
3760 Gudhjem

Tlf.40 58 40 38
E-mail:
fsk-privat@hotmail.dk

Kontingent kan på turene betales til Lisa eller
Inger, men kan også indsættes på foreningens
konto i Sydbank
reg.nr.: 6060 kontonr.: 0004842652

