Generalforsamling i Bornholms Køreselskab
D. 13. juni 2021 (udsat fra d. 16. november pga Covid-19)
Formand Jesper Madsen byder velkommen. Det har været et hårdt
år på medlemssiden i 2020-2021. Vi mistede 3 medlemmer. Først
Ejvind Holm dernæst Arne Sommer og sidst John Marfelt. Æret
være deres minde. Jesper beder alle om at rejse sig til 1 minuts
stilhed.
GF fortsatte med valg af stemmetællere. Her blev Lotte og Randi
valgt.
Dirigent blev Connie og hun takkede for valget og konstaterede at
GF var rettidigt indkaldt.
Formandens beretning:
2020 var et anderledes år pga Covid. 9. januar startede
vintertræningen. Vi afholdt maraton-cup hvor vi havde inviteret
pony-kuskene fra ponytrav-klubben. Der var mange deltagere og
især mange tilskuere. Desværre nåede vi kun to afdelinger før det
hele blev stoppet pga Covid. 1.-2. februar var Klaus på øen for at
undervise og vi havde også en hyggelig aften i bowlinghallen.
Vi måtte aflyse undervisningen med Jesper J og vores
påskestævne.
Da foråret kom kunne vi komme udendørs. Løvspringsturen var
noget amputeret med kun 1 ekvipage. Vi fik kørt grus på banen så
den igen blev super fin at køre på. Kurt Klindt kom og underviste
8 kuske d. 13-14. juni. D. 18. juli var der aftentur. D. 16. august
var der orienteringstur med 6 kuske. Arrangementet var åbent for
alle og der var ca 50 deltagere til frokosten efterfølgende.
Til vores BM i kørsel måtte Jesper J desværre melde afbud men til
vores held var Jeanette Sørensen på øen og kunne være dommer. 6
ekvipager deltog.
D. 19. september havde vi træningspløjning og d. 2.-3. oktober
havde vi undervisning og pløje BM. Vi havde besøg af Henrik
Pedersen og Henrik Mikkelsen. Der deltog 4 ekvipager i BM og

den ene kom fra Sjælland. Der var mange tilskuere til
pløjestævnet.
11. oktober havde vi løvfaldstur med 4 ekvipager. Jesper J
underviste d. 7.-8. november.
Generalforsamlingen 16. november måtte vi udsætte til i dag.
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer.
Ann-Sofie fremlagde årets regnskab med et underskud på
16.905,99. Dette skyldes den højere udgift til grus på banen end
året før.
Dags dato er vi 22 aktive medlemmer, 8 passive, 1 junior og 3
æresmedlemmer.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet er uændret.
Ingen indkomne forslag
Valg til bestyrelsen:
Katja Wiinberg - genvalgt
Claus Poulsen - nyvalgt
Thomas Hørringsen – sidder til næste GF
Søren Koch – Suppleant
Revisor:
Bent Nielsen – genvalgt
Connie K. Olsen – Suppleant
Fanebærer – Fanevagt
Thomas Hørringsen.
Søren Koch vil gerne hjælpe Thomas. Det bliver nævnt at det er i
strid med vedtægterne at der ikke vælges en fanevagt.
Eventuelt:

Jesper spørger om vedtægterne trænger til en opdatering? Skal
bestyrelsen se på evt. ændringer?
Man kan slanke bestyrelsen, da det er svært at få folk til at stille
op. Skal fanebærerne slettes?
Connie mener at det er synd at slette fanebærerne da det er en lang
tradition. Lotte melder sig til hjælp med fanen hvis der er tid og
mulighed.
Henning beder om at vi passer på fanen. Den dag foreningen
nedlægges skal fanen brændes.
Ann-Sofie foreslår at vi bruger fanen når vi har arrangementer.
Der kan laves en sokkel så den kan sættes frem og bruges ved
præmieoverrækkelser.
Jesper reklamerer for orienteringsturen. Der er 6 vogne tilmeldt og
start er kl. 10.30 med efterfølgende frokost. Det ser fornuftigt ud
med hjælpere.
BM i kørsel er d. 4.-5. september og Jørgen Konge kommer som
dommer.
BM i pløjning er d. 2. oktober. Vi arbejder på at få en dommer fra
Sjælland til at dømme sammen med Holger.
Jesper J kommer 31/8-1/9. Det bliver hos Tania da MBR er vært
for årets distrikstmesterskab i spring i den weekend. Alice synes
det er ærgerligt at vi skal flytte os fra kørebanen men bestyrelsen
er enige om at der skal være et fælles hensyn og godt samarbejde
med rideklubberne. De planlægger osse udenom vores
aktivitetskalender.
Murermester-pokalen gik i år til Peter Mogensen. Peter er en stor
hjælp for BKS og er altid på pletten med sin arbejdskraft. Tak til
Peter.
Jesper rundede af og takkede dirigenten og for fremmødet.

