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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.
03.07
10.07

17.07

24.07
31.07

07.08
14. 08
17.08
21.08

25.08
28.08
04.09
11.09
18.09
25.09

Ingen tur
P plads ved
skytteforeningens hus,
Ørningevej 4, Vestermarie
P plads ved Knudsker
klubhus Aakirkebyvej 138,
Rønne
Flagermushuset, Sigtevej
Gudhjem
P plads overfor
kolonihaverne
på Mosevej, Nexø
P Plads ved Stadionvej,
Allinge
P plads v. Medborgerhuset,
Jernbanevej, Lobbæk
Endagstur til Sverige
Simrishamn/Skillinge
P plads v. Kongemindet,
Kongemindsvejen,
Almindingen
BornPark Minigolf,
Gudhjemvej 27, Gudhjem
P plads v. Miljø og Teknik,
Skovløkken 4, Tejn
P plads v. Oksemyrvej,
Paradisbakkerne, Ibsker
P plads v. Sose odde,
Sosevejen, Aakirkeby
P plads på Melsted havn,
Melsted
P plads v. Ringborgen,
Rispebjerg, Dyndebyvejen,
Poulsker

Flemming Skou

40 58 40 38

Kenn Ole Andersson

23 71 50 23

Bente Reinfeldt

21 81 28 85

Gitte Berlin

51 30 18 24

Birthe Jensen

29 72 17 65

Bente Reinfeldt

21 81 28 85

Nick Due Hansen

61 26 25 09

Lisa Drejer

30 26 23 44

Kisser Vilsgaard

23 81 48 30

Kisser Vilsgaard

23 81 48 30

Mogens Schou

40 41 26 79

Erling og Marianne
28 77 74 36
Skov
Merethe Germundsson 61 68 58 04
Arne Munch Ipsen

24 63 56 88

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
27.08

10.09
24.09

P plads v. Klintebygård,
Paradisbakkerne,
Klintebyvejen
Nexø
P plads v. busstoppested
Strandvejen, Årsdale
Mødested, den sydligste p
plads i Listed

Merethe
Germundsson

61 68 58 04

Merethe
Germundsson
Bente Reinfeldt

61 68 58 04
21 81 28 85

Mandag d 30 maj var vi tilmeldt Ladywalk med 10 personer. Tørvejr hele turen,
selvom det stod ned i stænger om eftermiddagen. En lækker ribbensandvich som
belønning bagefter.
Kisser

Gangforeningen Bornholm
Som lovet:
Formands beretning for 2021.
Så er der gået et år igen, og vi kan gøre status for årets gang i Gangforeningen.
Vi var ved årets slutning 112 medlemmer, mod 118 forrige år.
Fordelt på køn var vi 71 kvinder og 41 mænd.
2021 blev et meget anderledes år på grund af corona pandemien. Vi måtte i begyndelsen af
året kun være 5 og med 2 meters afstand, så det var umuligt at mødes. Så foruden turene blev
det også til aflysning af fastelavnstur og generalforsamling. Generalforsamlingen d. 18
februar blev først udsat til 18. marts, men så igen udsat på ubestemt tid. Biblioteket havde
annulleret alle aftaler indtil 5. april. Vi fik først en aftale til d. 2. juni.
10 km turene startede igen d. 7. marts, men med begrænset antal, højst 25 måtte man være,
så der måtte tilmelding til. De lange ture startede d. 6. marts.
Det blev kun til en enkelt lang tur i 1. kvartal og 4 10 km ture.
2. kvartal startede med generalforsamling d. 2. juni. Der var stadig restriktioner.
Deltagerantallet måtte ikke overstige 50, krav om mundbind og stikprøvekontrol af
coronapas. Efterfølgende spisning fravalgte vi, da vi ikke syntes, det var særligt hyggeligt
med afstandskrav på 2 meter. I stedet for besluttede vi, at Gangforeningen betalte maden til
grillarrangementet d. 20 juni.
Niels Christensen forlod efter mange år i festudvalget. Kenn Ole Andersson blev valgt ind i
stedet for.
Fanebærer Carsten Olsen, modtog ikke genvalg, Nick Due Hansen blev ny fanebærer, ny
fanebærersuppleant, Elise Storr.
10, 10 km ture og 5 lange ture, gik vi i 2. kvartal.
En tur, jeg godt vil reklamere for, er solopgangsturen, der var kun 8 deltagere. Tidspunktet er
godt nok tidligt, men det er en skøn tur, hvor vi slutter af med morgenmad, som
Gangforeningen betaler.
Mandag d. 31. maj var vi tilmeldt Ladywalk med 9 deltagere. 2 meldte fra grundet sygdom.
Grundet coronaen var det lidt anderledes i år, der var ingen samlet start. Vi måtte starte kl.
10.30 og gå hen over dagen, når det passede bedst.
Vi gik en tur i et pragtfuldt vejr, så det blev en herlig tur.
Grillarrangementet d. 20. juni, blev heldigvis gennemført i år. Som altid havde festudvalget
igen styr på tingene, og efter en dejlig 10 km var der 40 til grillmad og hyggeligt samvær.
I 3. kvartal havde vi 13 10 km ture og 3 lange ture. Vi holder ferie hele juli og halve august
for de lange ture.
26. august var festudvalget igen på banen. 17 mødtes ved Bornpark Minigolf. Der spillede vi
minigolf en times tid og hyggede lidt bagefter. En dejlig formiddag.

I 4. kvartal havde vi 12 10 km ture og 4 15 km ture.
D. 21. november afholdt vi julefrokost i Blokhuset. 36 deltog.
D. 19. december var der gløgg tur. Kun 10 var mødt til gåturen, så med festudvalget og 3
efternølere, blev vi kun 17.
Vi har i år igen lavet om på de lange ture for muligvis at få flere med. Nu gå vi kun 15 km
ture, med start fra 28. august.
En 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.
I år har vi haft 26 turledere fordelt på 39 10 km ture og 4 på 13 lange ture.
En stor tak til jer, uden jer ingen forening.
Også en stor tak til festudvalget for jeres store arbejde med fastelavn, grill, minigolf,
julefrokost og gløgg arrangementerne. En særlig tak til Inge-Lise, der har trukket det store
læs fra starten i 2001.
Tak til Rigmor, der administrerer facebook gruppen, og sluttelig tak til min bestyrelse for
godt samarbejde.

Sverigestur d. 17. august 2022
(Alle skulle gerne have modtaget dette på mail d.24.maj.)
Tag med på en endags vandretur i det syd svenske.
Vi tager fra Rønne kl 6.30 og køre til Simrishamn og går herfra til Skillinge og
retur, en tur på ca. 20 km.
Der vil være flere stop under vejs. Medbring evt. selv mad og drikke.
Vi tager hjem igen 20.30 fra Ystad.
Turen koster 125-150 kr pr.person. (afhængig af billetpris incl. benzin)
Vi køre i egne biler m. 5 personer i hver. Dette aftales ved tilmelding.
Vi mødes kl. 6.00 ved parkeringspladsen Remisevej/Bådehavsvej.
Tilmelding og evt. spørgsmål til Nick, Tlf. nr.: 61 26 25 09
Senest 15.juni 2022 eller hurtigst mulig.

Minigolf
Festudvalget er i hyggehumør, derfor inviterer vi vore medlemmer til BornPark
Minigolf,
Gudhjemvej 27, Østerlars, torsdag den 25. august klokken 9.45.
Tilmelding er nødvendig, og det kan ske til Kisser på søndagsturene,
eller tlf.nr: 23814830 eller mail: vernill@hotmail.dk.
Senest 14. august.
Festudvalget betaler for deltagelse, men da der er forskel på prisen, efter hvor
gammel man er, så må vi bede om jeres alder.
Vi håber selvfølgelig på godt vejr, men regnvejr er ingen hindring, det kræver
bare regntøj.
Med hilsen fra festudvalget

Gangforeningen Bornholm
Formand
Lisa Drejer
Vesterbro 30
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
Vesterbro 30
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
Egeskovvej3
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

