DANMARKS VETERANER- Afd. Bornholm (Referat nr. 2) 2019.....
Bestyrelsesmøde onsdag den 6 februar kl. 15,00. Veteranstuen AK.....
Deltagere: Helge Hansen, Lennarth Riis, Knud Veje, Jesper Dahl, Jens Peter
Andersen, Kent Pedersen, Poul Berlin, Per Jacobsen.
Afbud: Finn Thisen. Kenny Lemvig.
NB. Finn er indlagt på Rigshospitalet til operation for hjerteproblemer.
Vagn Risagers kone er død, begraves i morgen torsdag, foreningen er repræsenteret.
DAGSORDEN.
1. Godkendelse af dagsorden.

-

godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 1 - rettelse af årstal 2919 til 2019 - ok.
2a Drøftelse af mail fra konstitueret landssekretær Jens Morten Jørgensen.
Mailen er en gennemgang af regler for udbetaling af rejsegodtgørelse til lokalforeningerne, sådan at alle tidligere aftaler og ordninger er ophævet.
Bestyrelsen tager overnævnte mail til efterretning.
Formand og Kasserer opbevarer hver et eksemplar af mailen. Sådan at eventuelle
fremtidige uoverensstemmelser kan dokumenteres.
3. Generalforsamling. 5 marts 2019. Opsamling.
Gennemgang af dagsorden, enkelte redaktionelle rettelser, dato for tilmelding til
spisning.
4. Lokale 112 – Veteranstuen færdigørelser af udsmykning/ændringer. Overskuds møbler – hvad gør vi?
Økonomi – der er brugt 8000 kr. til maling og el-arbejde, restbeløb 17000 kr.
ønsker: skabe, ekstra sofagruppe, flytning af TV- et til 112, væg udsmykning m. v.
Afslutning af projektet senest i juni – sådan at udbetaling kan finde sted inden
1 juli PS. Der er ingen udbetaling fra fonden i juli og august.
Overskud af rest møbler tilbydes Bornholmer Gardens Loppemarked. Er der mere
at fjerne er det BOFA.
5. Orientering alle.
Helge – NATO-dag torsdag den 4 april, der stilles med 2 faner Dannebrog og
NATO fane. Tidspunkt for afholdelse kl. 14.00, grundet deltagelse af mandskab
fra 3 OPK BTN. Hvem skal holde tale, feltpræst medvirken, øvrige soldaterforeningers deltagelse. Afklares på næste møde.
Der er 4 mail adresser som ikke modtager det tilsendte, indkaldelse til den
ordinære generalforsamling tilsendes som brev gennem postvæsenet.
Debat om betaling af genstande, udover hvad der fremgår af den udsendte mail
om pris og antal genstande.

Det må altid være det som er aftalt i bestyrelsen, som er gældende, hvilket vi for
fremtiden vil overholde.
Kammeratskabsaftener – forslag til emner på disse.
Carl Ilsøe - Kommandobunkeren i Rolf Skov 30 – 40 m under jorden.
Knud Eriksen – Hvordan bruger man redskaberne i kondirummet.
Bolvig Hansen – Politi arbejde i Danmark og Grønland.
Næste Møde Onsdag den 6 marts kl. 15.00 – 17.00

Referat Poul Berlin....

