Ordinær generalforsamling i Bornholms Travselskab for forenings året 2021.
Afholdes på Bornholms Brand Park fredag den 18. marts 2022 kl. 19.00.

Kære medlemmer af Bornholms Travselskab, velkommen til den ordinære generalforsamling 2022

Før vi starter på selve generalforsamlingen, vil jeg gerne bede alle om at rejse sig op, så vi kan holde et
minuts stilhed for at mindes Willy Mogensen og Henrik Jensen, to brave medlemmer af Bornholms
Travselskab, der afgik ved døden i 2021.

Travsæsonen 2021 startede med fortsatte Corona restriktioner.
Således måtte vi i starten af året dele løbsdagene op i to afdelinger, ved først at køre fire løb, så rydde
området for mennesker og holde halvanden times pause, hvorefter vi kunne åbne op igen og afvikle de
resterende løb. Og alt dette med et minimeret antal folk på staldterrænet og begrænsninger i
publikumsantallet.
Hen af sommeren blev myndighedernes restriktioner heldigvis lempet noget op. Så det næsten var til at
leve med.
Og nu håber vi, at alt vedrørende begrænsninger ifm. Corona, kan lægges bag os.
Jeg vil gerne her takke alle aktive og publikum, for stadig at støtte op og være en del af den bornholmske
travsport under det, som vi får håbe var det sidste begrænsende Corona år. Og ikke mindst tak til vores
personale på kontoret, der undervejs skulle have adskillige små og store kabaler, til at gå op. Flot klaret!

Økonomi
Årets resultat blev et overskud på 91.000 kr. mod 40.000 kr. i 2020.
Det må siges, at være tilfredsstillende. Og det har krævet en nøje overvågning og afvejning af indtjening,
omkostninger og investeringer, at nå dertil.
En meget væsentlig indtægtskilde er ca. 600.000 kr. fra vores trofaste sponsorer, som vi sætter stor pris på.
Vi skal fortsat gøre det attraktivt, at lade sig eksponere gennem den bornholmske travsport for
sponsorerne.
Vi har modtaget 1,7 mio. kr. fra DTGU til at drive banen for. Ligeledes har vi modtaget 1,7 mio. kr. i
præmietilskud.
I løbspræmier har vi i 2021 i alt udbetalt 1.967.025 kr. til hesteejerne, så en lille del er således kanaliseret
fra vores øvrige indtjening over til hesteejerne.
Da vi har afviklet 222 løb i sæson 2021 giver det et gennemsnit på 8.860 kr. pr. løb. Vi har stadig en strategi
om at nå minimum 10.000 kr. i samlet præmiesum i alle klasseløb indenfor en kort årrække, så der er
fortsat noget at arbejde på.

Vi har afviklet 26 løbsdage. Der har været 2081 startmeldte programnumre og 189 forskellige heste har i
året tjent penge.
Årets publikumstal landede på 14.718. Vi skal meget gerne hurtigst muligt op på 2019 niveau, hvor tallet
var over 30.000. Men det kræver en fortsat stor indsats, at hente publikum tilbage på banen, nu efter
Corona tiden.
Vi skal alle gøre hvad vi kan, for fortsat, at gøre det til en god oplevelse at besøge Bornholms Brand Park.
Det kræver at vi alle har det for øje.
Totalomsætningen i totalisatoren beløb sig til lidt over 11 mio. kr. Heraf var baneomsætningen godt 2 mio.
kr.

Struktur
Flere ting er nu faldet på plads indenfor den samlede danske travsport. Den vigtige, og igennem snart
mange år forhandlede, aftale med Svensk Travsport, er nu endelig faldet på plads og skrevet under med
samtykke fra samtlige danske baner.
Den med det, sammenhængende struktur og organisationsændring i dansk travsport, er nu gennemført.
Al drift er lagt over i Dansk Hestevæddeløb (DH), der er et datterselskab ejet af Dansk Travsports
Centralforbund (DTC) og Dansk Galop (DG). De fleste tidligere ansatte i DTC er nu overflyttet til stillinger i
DH. Og Bornholms Travselskab vil i stadig større omfang skulle referere til og agere overfor den centrale
styring af den samlede drift af væddeløbssporten, som DH nu står for.

Bornholms Travselskab har i 2021 fået 1 nyt medlem i Elsebet Jensen. Det samlede medlemstal i 2021 var
79.
Vi har fortsat særdeles stor glæde og gavn af banens tilknyttede Onsdagsklub. 14 seniorer gør i klubben et
stort arbejde ved at være med til at holde vores baneanlæg i god stand. Sådan en klub er noget mange
andre danske travbaner burde starte op. Det er til stor glæde for såvel banen, og som jeg har forstået det,
ligeledes for medlemmerne i onsdagsklubben.
I det hele taget sætter vi stor pris på alt frivilligt arbejde omkring Bornholms Brand Park.

Fremtid
Lige nu arbejder travselskabets bestyrelse med, at forberede et længe ønsket baneprojekt, der skal udligne
de værste niveauforskelle på løbsbanen. Det oprindelige håb om en fuldstændig omlægning, er vi gået bort
fra. Det viste sig hurtigt at være en fuldkommen umulig økonomisk omgang. Så nu er planen, at banen
rettes op, doseringen optimeres og de nye krav som vi møder fra SIBA (Sikre Baner) implementeres.
SIBA er et ”never ending” projekt der styres gennem DH og hvor alle danske baner skal leve op til nogen
optimeringer af sikkerhed for hestene, de aktive samt publikum.
Baneprojektet skal også meget gerne være med til, at gøre det sundere for hestene, at drøne rundt i høj
fart på banen.
Planen er, at straks efter vi er færdige med sæson 2022 på travbanen, starter omlægningen op. Og den skal
så være klar til starten af 2023.

En meget vigtig ting for stadig at kunne udvikle travsporten på Bornholm, er en øget rekruttering af
hesteejere, aktive kuske og trænere.
Jeg synes vi ser en pæn grøde i den bornholmske ponysport, hvor de frivillige ledere gør et stort arbejde.
Ponysporten er et meget vigtigt grundlag, for en fremtidig tilgang af aktive i sporten for de store heste.

Jeg vil takke alle ansatte omkring Bornholms Brand Park. Både alle de der har et arbejde når løbsdagene
afvikles. Og ikke mindre tak til vores dygtige banemedarbejdere og de ansatte på kontoret, der gør et godt
og professionelt arbejde i det daglige.
Også de to restauratører skal have en stor tak. De er altid med på, at få det hele til at fungere, med en
super service og god mad til ”rimelige” priser.
Til sidst vil jeg takke mine snart forhenværende bestyrelseskolleger. Vi har en utrolig kompetent og
entusiastisk bestyrelse her i Bornholms Travselskab.
Jeg har været med i mange år og det har været både interessant og til tider sjovt.
Den største glæde, og også med lidt indblandet stolthed er, når man mange gange, taler med folk fra det
øvrige Trav Danmark. Og de så siger: I gør det sa…. godt på Bornholm.

Jeg vil ønske Jer alle en rigtig god sæson samt en fortsat fin udvikling af den bornholmske travsport.

Mikkel Stub

