
DANMARKS VETERANER Afd. Bornholm ( Referat nr. 3 ) 
Bestyrelsesmøde onsdag den 6 marts 2019 kl. 15.00. Veteranstuen AK. 

Deltagere: Helge Hansen, Finn Thisen, Per Jacobsen, Kenny Lemvig,  
                   Jens Peter Andersen, Jesper Dahl, Poul Berlin. 
Afbud: Lennarth Riis, Knud Veje, Kent Pedersen, Erik Qvist. 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden.  -  godkendt.

2, Godkendelse af referat nr. 2 6 februar 2019  -  godkendt. 

3. Opsamling på gårsdagens generalforsamling.
Bestyrelsesbeslutning af 6 marts 2019.     Vi deltager ikke i det årlige repræsentant 
skabsmøde 2019 Flyvestation Karup -  grundet økonomi, ændrede rejsetilskuds 
regler m. v.
Helge meddeler Danmarks Veteraners ledelse den trufne beslutning. 
Generalforsamlingen generelt, blev afviklet roligt, og god kammeratlig tone, med 
med et enkelt nyvalg er der tale om en stabil udviklings tendens. 
Spisning – maden fra KFUMs soldaterhjems køkken, var velsmagende og godt til 
beredt, vi satser på at gentage aftalen til næste år.

4. Kranse lægning på NATO-dagen 4 april.
Der er ikke kommet tilbage melding, på ansøgning qm tilskud til afholdelse af NATO 
dag. Hvorfor vi satser på at holde dagen i eget regi. Ned læggels af en enkelt buket 
ved mindesmærket. Dannebrog og NATO fanen deltager i nedlæggelsen.  
Efterfølgende er der kammeratligt samvær i Veteran stuen. 

5. Veteranaftener – aktiviteter.
Der er følgende indledere på banen: Carl, Kim og Benny. 
Carl vil fortælle om komando bunkeren i Nordjylland. Hvorfra slaget om Danmark 
skulle ledes. Kim vil give os et indblik i hvordan de forskellige redskaber fungerer og 
betjenes i kondi rummet. Benny er ekspert i knive, han vil give os et indblik i knives 
fremstilling og brug. Der træffes aftale med de enkelte, hvilken datoer der passer den
enkelte bedst. 

6.  BVF – møde mandag den 18 marts. Veteranstuen.
Helge deltager som foreningens repræsentant – Kenny og Per deltager som medhjæl-
pere, kaffe brygning m. v. Vi står for kaffe og kage. Det afklares på mødet, hvordan  
udgifterne fremover skal fordeles. Der forventes max 20 deltagere.

7. Orientering alle.
 Fane deltagelse i Allinge ” Faldne amerikanske flyvere ” afklares med BRK. 
Næste møde: Onsdag den 3 april kl. 15.00 – 17.00  2019  Veteranstuen.......
                                              Referat Poul Berlin.   



PS. Jeg kan støtte det fremsente forslag – til Danmarks Veteraners repræsentantskabs
       møde................. 
          


