
DANMARKS VETERANER- Bornholm- Referat nr. 4 – 2019.
Bestyrelsesmøde onsdag den 3 april kl. 15.00. Veteranstuen AK.

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

DAGSORDEN.
!. Godkendelse af dagsorden - godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 3 f 6 marts 2019.  –  godkendt.

3, NATO-dag 2019.
    NATO-dag afholdes i morgen, torsdag den 4 april med følgende forløb.
    Kl. 13.30 samling i Veteranstuen, klargøring til parade, faner Dannebrog og NATO.
    Kl. 14.00 opstilling til parade foran de to mindestene.
    Kl. 14.10 formanden byder velkommen, med en kort tale om NATO.
                    Fanerne føres frem.
                    Første taler er Chefen for Bornholms Hjemmeværn Oberstløjtnant
                    Holger Fuglsang-Damgård.
                    Anden taler er Museumsleder Klaus Linnet Forsvars Museet.
                    Kranselægning / 1 minuts stilhed.
                    Fanerne føres i kvarter.
                    Formanden afslutter.  
NB. Det er næstformand Lennarth Riis der har kommandoen, grundet Helge er til 70  
        året for NATOs stiftelse, det fejres på ” Kastellet ”    
        Efter paraden er der kammeratligt samvær i Veteranstuen.

4. Afslutning / aflevering af regnskab for Larsen Fonden.
    Der er for øjeblikket brugt 19.762 kr. af det samlede beløb på 25.000 kr. af den op-
    rinde lige bevilling. Der er mulighed for yderlige indkøb af ting til renovering af
    stue 2. Regnskabet afsluttes og indsendes til Brødrene Larsens Fond inden ud-
    gangen af april – Helge og Knud styrer afleveringen.

5. Debataften - til rådighed kr. 11.500 kr.
    Der afholdes en debataften over emnet ”Børn i veteranfamilien” indleder psykolog
    fra veterancenteret. Alle der er tilknyttet Bornholms Veteran Forum samt Bered-
    skabskorpset og Politiet inviteres med. Der bydes på en forfriskning i forbindelse
    med mødet. Nærmere planlægning næste bestyrelsesmøde.

6. Afdelingsjubilæum 3 oktober 2019.
    Afdelingens 50-års jubilæum fejres på dagen med indbudte gæster og gratulanter,   
    Det bliver med pindemadder og drinks, hovedtaler – forslag Thomas Thors fra 
BRK
    Bornholms Regions Kommune (Winni Grosbøll er optaget af anden møde)   
    Uddeling af medaljer - 50 års medalje Erik Qvist, 40 års medaljer Helge Buch og  



    Lejf Christoffersen.
    Efterfølgende findes en dato, eventuelt i forbindelse med FN-dagen 24 oktober,
    hvor der spises varm mad, festmiddag for foreningens medlemmer. Hovedretten er 
    sponseret. Helge og Lennarth stikker hovederne sammen for at komme med andre
    forslag i forbindelse med 50 års jubilæumsfesten.

7. Orientering alle.
    Helge – Faldne 2 verdenskrig, lægning af kranse/blomster, der er ingen aktivitet på
    området, vi holder også lav profil.  
    Veteran aften tirsdag den 7 maj – arbejdsaften; vi ser de ophængte billeder på gang
    en, og får dem bragt i rette orden.
    Veteranaften tirsdag den 4 juni, Carl Ilsøe kommer og fortæller om Regn 2, den
    under jordiske bunker i Rolf- skov, hvorfra Danmark skulle styres i tilfælde af krig.
    Indbydelse – Forsvars Brødrene afholder mindehøjtidelighed for de 5 faldne born-
    holmske soldater ved slaget ved Dybbøl i 2 slesvigske krig 1864. Per Jacobsen og
    Poul Berlin stiller med Dannebrogs fane.
    Hjerte starter kursus kan afholdes byg. 42 AK - min. 5 tilmeldinger.
    Bornholms Veteran Forum - tanker om at oprette en veteran cafe, f.eks. i     
forbindelse  
    se med veteranstuen, det bliver svært at finde frivillige til at køre den.
    Der afholdes landsrepræsentantskabsmøde i Danmarks Veteraner den 26 – 27 april
    Helge Hansen og Per Jacobsen deltager.

    Næste møde: onsdag den 8 maj kl. 15.00 Veteranstuen AK.   

    Referat Poul Berlin...        


