Årsberetning 2015
Velkommen til generalforsamling og især til 2 nye medlemmer Tina Petersen og Jørgen Petersen.
Før vi går videre med generalforsamlingen skal vi mindes Ole Steinlein, som gik bort den 26.
december
Ole har været hele turen rundt, som kusk vandt Ole 21 sejre i ca. 500 starter, hesteejer,
bestyrelsesmedlem og var på banen lige til det sidste.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og være med til at ære Ole – Æret være hans minde
Udvikling i aktiviteter og økonomi
Der blev afviklet 27 løbsdage med 255 løb med i snit 9,44 heste pr. løb. Det viser en pæn stigning
af løb og start frekvens.
Baneomsætingen blev på 3.565 mil. Inklusiv spil til andre baner som giver en stigning på 13,53%
det kan man kun være stolt over. Totalomsætningen på 7.575 mil. Gav et fald i forhold til 2014 hos
Danske Spil, da der ikke blev afviklet Skandinavisk spil til Bornholm.
Der var 140 kuske som startede på banen i 2015 lidt flere end i 2014, nok på grund af diverse
kuske matcher.
Travsporten og dens omgivelser på banen har fået rigtigt godt fat i publikum hvor der igennem
hovedindgangen gik 32.707 personer – uden hestens dag som blev aflyst på grund af kværke . Det
var en stigning på 11,65% som er rigtigt flot og som gør at vi bliver regnet som en af de bedre
aktører over for turisterne og vore faste publikummer.
I 2015 fik vi 1.405 mil. fra HFF i præmietilskud – det var en øgning på
kr. 55.000.
I 2016 afvikler vi igen DM for montèyttere som giver kr. 15.000 pr. løb, som kan give en øget
præmiestigning her, men generelt så bliver der ikke nogen stigninger i præmierne.

Ungdomspris
Bornholms Travselskab og Ivar Sommers ungdomspris gik til Josefine K. Hansen, som har været
hos travtræner Stig H. Johansen i uge 7 en stor tak til Færgen for sponsorat til dette.
Der var 9 nye licenshavere i 2015 og 5 nye er i gang her i 2016.

Jobcentret
Med et rigtigt godt samarbejde med Jobcenter Bornhom, som gør at en del af vores personale er
fleksjobbere og skånejobber – som vi ser at vi har vores sociale arbejde ansvarligt og som gør at vi
kan drive en bane for 1,2 mil. Kr. på fornuftig vis.

Restauratør
Ny restauratør i 2015 Åkirkeby hallerne overtog forpagtningen – og det har været rigtigt godt – de
er vellidt - og de fortsætter.

Erhvervsklub
Bornholms Brand Parks Erhvervsklub for banens sponsorer afholder 2 -3 arrangementer årligt –
det ser ud til at sponsorerne holder af dette og det udvikler sig positivt.

Sportsligt
 Nordeas BM blev vundet at Lamott/Stefan Lind-Holm
 Picasso Jetset - årets hest - kåret af Bornholms Tidende
 Ramu - årets montéhest - kåret af Torbens Transport & Foder





John Gommans tog sit første Amatør championat.
Frank Mikkelsen træner championat,
Annika M. Hansen montéchampionat
Camilla Kaas ponychampionat i begge kategorier.

Fremtiden
Hvis vi ser fremad 2016 for Bornholms Travbane, så ser det vel rimeligt ud, vi er sat ned med
200.000 kr. i driftstilskud og resultatkontrakten er fjernet som gav ca. 275-300.000 kr., men da
Bornholms regions Kommune venligst har givet et engang beløb på 400.000 kr. så er det tæt på
balance økonomisk.
Året byder stadig på store udfordringer da der stadigvæk ikke fundet en fremtidig finansiering af
sporten. L23 har medvirket til at travsporten modtog 15. mil. kr. mindre i 2015 og 20 mil. kr. mindre
i 2016, – resultatet er, at 3 baner ikke modtager driftstilskud, men kun præmietilskud.

Strategi
Det gør det næsten umuligt at efterleve strategi 2016 planen bedre end som vi gør nu. Dog sker
der alligevel mange ting i vores selskab ligt pt. Arbejdes der med planer om en bygning neden for
legepladsen, samt en træningsbane bag ved staldene begge projekter er rimeligt langt fremme –
rent planmæssigt.
Netværksgrupper
Hen over vinteren er der arbejdet i et netværks samarbejde med et bredt udvalg af sponsorer,
tilskuere, aktive og andre som har giet nye ideer og forslag til aktiviteter. Klyngesamarbejdet med
andre turistattraktioner er et andet.
Travbanens venner
Travbanens venner som nu er oppe på 10-12 personer, samt aktivitets udvalget gør et kæmpe
frivilligt arbejde, som næsten ikke kan vurderes. For at nævnte nogle aktiviteter, Bankospil,
Bilernes dag, Dyrenes dag, Hestens dag, Travskolelejr, Hønselorte lotto, golfmatch og overskuddet
fra disse gør direkte til præmier.
Tak
Til sidst skal der lyde en kæmpe stor tak til alle der gør, at vi overlever - så som Sponsorer der
virkeligt slutter op ,pressen, alle de frivillige der bare arbejder . Vores personale både på banen
som på kontoret den øvrige del af bestyrelsen og dem som man lige låner lidt af – det er
uvurderligt
Så derfor kære venner – hyld de frivillige som hjælper med alt stort som småt – vi kan ikke
undvære dem.
Sæt pris på vores sport og de tiltag der gøres for at bevare sporten. Tal positivt og med glæde –
det smitter mere end vi tror.

