DANMARKS VETERANER-Afd. Bornholm (Referat nr.6) 2019
Bestyrelsesmøde torsdag den 6 juni kl. 15.00 – Veteranstuen, Almegårds Kaserne.
Deltagere: Helge Hansen, Finn Thisen, Kenny Lemvig, Jesper Dahl, Kent Pedersen,
Poul Berlin,
Afbud: Knud Veje, Lennarth Riis, Per Jacobsen, Jens Peter Andersen, Erik Qvist.
DAGSORDEN.
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 5, 8 maj 2019 – godkendt.
3. Status om jubilæumsdag 3 oktober 2019. Dato, jubilæumsmiddag og FN-dag.
Jubilæumsdag 3 oktober - beslutning fra sidste møde, møde start kl. 14.00,
hovedtaler: Thomas Thors, der serveres pindemadder med øl, vand og vin.
Helge har kontaktet cafeteriabestyreren om priser på pindemadder pr. stk. en
pris på 40 – 50 kr. er nok normen, hvilket for vores forening er helt udelukket.
Derfor kontakter Helge og Kenny efter Pinse, Lars på soldaterhjemmet om der
kan laves en mere overkommelig økonomisk aftale om pindemadder, eventuelt
ved at vi selv løser en del af opgaven.
Dato, jubilæumsmiddag og fejring af FN-dagen – bliver lørdag den 12 oktober.
Jubilæumsdagen 3 oktober er med damer.
4. Status, Debataften 13 august 2019.
Debataften 13 august (veteranbørn) Auditoriet byg. 42 AK, tirsdag den 13 aug.
kl. 19.00 – 22.00. Paneldeltagere: Beredskabscenteret – Vagn Risager
repræsenterrer veteranlinjen – Kirstine van Sabben veteran forældre – Psykolog, Veteran
Center Ringsted. Deltagere: Alle tilknyttet Bornholms Veteran Forum, Beredskabscenteret, Politiet, Sociale institutioner.
Økonomi: Der er bevilget 11.500 til afholdelse af debataftenen. Foredragsholder
Pernille Thomsen (fysioterapeut) skal have 4.500 kr. i honorar, rejseudgifter m.v.
rest 7.000 til dækning af arrangementet.
Alle udgifter skal dokumenteres på regneark, og indsendes til Danmarks Veteran
5. Orientering alle.
Landsforeningens 50 års minde medalje. (pris 250 kr. pr. StK) Helge undersøger
om den kan tildeles bestyrelsesmedlemmer m.fl. på jubilæumsdagen 3 oktober.
Medalje tildeling foran mindestenene, hvis vejret er til det, ellers på gangen barak
42.
Jubilæumsskrift/folder i forbindelse med 50- års jubilæet. Helge og Poul er i gang
med at gennemgå foreningens arkivmateriale for at finde ” godbidder ”
fra foreningens start og fremefter.

Her kan være tale om en række ting, der er sket eller vi har deltaget i.
Formands liste, den første bestyrelse, landsstævner, sommertræf, FN-marcher,
FN-bowling, sommerfester, julefrokoster, uden Øs aktiviteter, jubilæer, parader.
Der kunne nævnes andre ting, men det er et spørgsmål om at få styr på det
skriftlige materiale og tilpasset billederne.
Et andet spørgsmål er formatet - A4 er det mest anvendte – A5 det mest bruger
venlige.
Valdemarsdag 15 juni – 800 års dagen da Dannebrog faldt ned fra himlen, fest
aflyst Rønne Kirke, grundet personale mangel.
Højtidelighed afholdes på Folkemøde pladsen ved kirken lørdag kl. 19.00 –
19.30 Det vides ikke om vi skal stille med fane.
6. Næste møde onsdag den 7 august kl. 15.00 Veteranstuen AK 2019.
De bedste ønsker om en god sommerferie
Referat Poul Berlin.

