
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DANMARKS VETERANER - Afd. Bornholm (Referat nr.1)2019......
Bestyrelsesmøde onsdag den 9 januar kl. 15.00 2019. Veteranstuen AK......  

Deltagere: Helge Hansen, Knud Veje, Kenny Lemvig, Finn Thisen, Jesper  
                   Dahl, Jens Peter Andersen, Kent Pedersen, Poul Berlin.  
Afbud: Lennart Riis, Per Jacobsen. (Kell Munk er udmeldt af foreningen)  

Dagsorden: 
1, Godkendelse af Dagsorden – godkendt. 
2. Godkendelse af referat nr. 11 – 2018.  -  godkendt.
3. Julefrokost dato, (menu) Skal vi invitere Damer med? 
    Julefrokost afholdes tirsdag den 29 januar kl. 14.00 i Veteranstuen. Helge udsender  
    indbydelser, tilbage melding om deltagelse, senest tirsdag den 22 januar. 
   ”Menu” Sildebord med efterfølgende ”lune retter” samt kaffe m. v.  Pris 125 kr.  
    Tovholdere i arrangementet: Vagn Sørensen, Kenny Lemvig, og Knud Veje.  
4. Generalforsamling dato – dagsorden. 
    Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 5 marts kl. 18.00 i Veteranstuen. 
    Helge fremlagde et udkast til dagsorden, som blev gennemgået af bestyrelsen.  
    Bestyrelsen vedtog enstemmigt at anbefale Jens Peter Andersen vælges som diri-  
    gent. Godkendelse af dagsorden, valg af stemmetællere sker på generalforsamling-  
    en.  
    Bestyrelsens beretning 2018. Helge fremlagde udkast, der blev gennemgået og god 
    kendt af bestyrelsen. I forbindelse med års beretningen orienteres om aktuelle be-  
   givenheder, samt runde dage i 2919.   
   Regnskab: Knud fremlægger revideret regnskab.  
   Indkommende forslag: Formanden i hænde 8 dage før (mandag den 25 februar)  
   VALG.  
   Næstformand          Lennart Riis      modtager genvalg.   2 år.  
   Kasserer                 Knud Veje          modtager genvalg.   2 år. 
   Bestyrelses mdl.    Finn Thisen         modtager genvalg.  2 år.  
   Bestyrelses mdl.    Jesper Dahl         modtager genvalg.  1 år.   
   Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.  
   Bestyrelses supp.   Kent Pedersen    modtager genvalg.  1 år.  
   Bestyrelses supp.     Udmeldt                   nyvalg              1 år.  
   Valg af Revisor. –------  
   Revisor                 Bjarne Kohring    modtager genvalg    2 år.  
10.  Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskab. 
       Lokalforeningen har 3 pladser –--- Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer.  
11.  Valg af fanebærere. Per Jacobsen (leder) Knud Veje, Poul Berlin, Finn Thisen, 
       Kenny Lemvig.  Alle modtager genvalg.  
12. Eventuelt. 
      Her under uddeling af 10 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 års tegn, medaljer og diplom. 
      Modtagerne indkaldes til modtagelsen, hvis de ikke møder op eftersendes den.  



      Menu til generalforsamlingen – Biksemad /m spejle æg. Kenny indhenter tilbud.  
      Tilmelding til Helge og Knud.         
5. Rejseomkostninger – Refusion fra landsforeningen. 
    Vi fik en længere debat om hvad landsforeningen har lovet at refundere af rejse og
     omkostninger m. v. Vi forventer at nogle af uoverensstemmelserne kan løses ved   
lands-  
    foreningens repræsentantskabsmøde i april.  
6. Maling af lokale 112. 
    Jens Peter er tovholder. Det samlede væg og loft areal udgør 87 m2. Samlet beløb  
    for indkøb af afdækningsmaterialer, spartelmasse, maling, maleredskaber m.v. er  
    sat til ca. 5000 kr. Male sjakket mødes første gang på tirsdag 15 januar. 
Forventningen  
    er at alt er klart til julefrokosten 29 januar.  
7. Orientering alle. 
    Helge – vi har efter ansøgning til Rønne-Knudsker byting modtaget 5000 kr. i til-  
    skud til renovering af mindesten/rosenbed. Vores eget bidrag er 1762 kr.  

Næste møde – onsdag den 6 februar kl. 15.00 Veteranstuen                                         
REFERAT                                                                                                                                                 
Poul Berlin


