
                        Referat nr. 8      -       19 september 2018.
                 DANMARKS VETERANER   AFD: Bornholm.
Bestyrelsesmøde onsdag den 19. september kl. 15.00 Veteranstuen AK.

Deltagere: Helge Hansen, Knud Veje, Jens Peter Andersen, Jesper Dahl, Kenny 
Lemvig, Per Jacobsen, Kent Pedersen, Per Nielsen, Poul Berlin.  
Afbud: Lennarth Riis, Finn Thisen, Vagn Risager, Søren Pedersen, Kell Munk.
 
DAGSORDEN.

1. Godkendelse af referat og dagsorden - godkendt

2. Danmarks Veteranforenings 50-års jubilæum i Fredericia.
    Helge er jubilæums gæst, og forsætter efter festligheden til familie i Jylland.
    Vi stiller med foreningsfane, fanebærer og fanevagt, Per Jacobsen og Per G
    Nielsen. De 2 X Per aftaler selv kørselsforløb m.v. Landsforeningen                        
dækker transportudgifter.

3. Orientering fra formandsmøde 14 – 15 september 2018.
    Formandsmødet debaterede retningslinjer, for hvad der fremover bliver gældende
    praksis, hvad landsforeningen dækker af udgifter, og hvilken lokalforeningerne
    selv må afholde, retningslinjer udsendes. En budgetanalyse viser at der er godt
   3000 kr. at rutte med resten af året.   
    Person data politik - alle data der opbevares, skal lagres på en sikret server. Alle
    data slettes ved udmeldelse eller død.
    Foreningen er blevet fritaget for skat. Af donationer der tilgår foreningen.

4. Kommende begivenheder.
    Evaluering af hvor vi mødes efter paraden på Store Torv flagdagen 5 september.
    Der var ikke styr på mødested – det gør vi bedre til næste år.
    FN-dagen onsdag den 24. oktober kl. 14.00 Veteranstuen AK.
    Der udsendes indbydelser – dagen fejres i eget regi – evt. medalje modtagere.
    Mindedag lørdag den 22 december – kasernen er sikkert tømt for folk, derfor
    mødes Helge. Knud og Kenny til nedlæggelse af krans – det var så det.   

5. Orientering alle.
    Forsvars Brødrene har fremsendt et brev om hjælp til afholdelse af Sankt Hans
    bål i kanondalen. De mangler mandskab bla. a. som brandvagter efter bålet.
   Der bliver indkaldt til møde. Kenny Lemvig repræsenterer foreningen.
   Den 12. september afholdt BVF (Bornholms Veteran Forum) møde Helge Hansen
   og Kell Munk repræsenterede os. Der er kommet ny chef på veterancenteret i  
   Ringsted – Oberst Susanne Lund. BRK (Bornholms Regions Kommune) har fast
   kontakt med Veterancenteret.

Kim Thygesen har udtalt kritik af måden flagdagen afvikles på, Ligeledes var Kim 
Thygesen utilfreds med placeringen af mindestenen for flagdagen. 



ved de søfarendes monuments, på Munch Petersens vej. Der er nedsat en lille 
arbejdsgruppe for at se på problemet. Helge vil peget på en anden placering, - 
måske en flytning til trekanten ved begyndelsen af Snellemark, måske en mere 
hensigtsmæssig placering.  

    Rosenbedet ved Forsvars Museet er i en sørgelig forfatning, vi skal måske
    fjerne de fleste roser, og lægge granit skærver rundt om stenen.

Per Jacobsen var med til formandsmøde, hvilket var en god oplevelse, der var tid 
til både til det formelder, og en lidt mere løs snak 

    Næste møde:  onsdag den 3 oktober kl. 15.00 Veteranstuen 2018........
                                                     Referat Poul Berlin....

                        


