Danmarks Veteraner – Afd. Bornholm (Referat nr. 8) 2019....
Bestyrelsesmøde onsdag den 4 september kl. 15.00 Veteranstuen...
Deltagere: Helge Hansen, Knud Veje, Lennarth Riis, Per Jacobsen, Erik Qvist, Jesper
Dahl, Finn Thisen, Poul Berlin.
Afbud: Jens Peter Andersen, Kenny Lemvig, Kent Pedersen.
DAGSORDEN.
1. Godkendelse af dagsorden. - godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 7 - godkendt.
3. Debataften den 13 august.
Der er kommet mange tilkendegivelse om en interessant og vellykket debataften,
efterfølgende var der en let anretning, samt socialt samvær i veteranstuen, der var
tilmeldt 32 personer til arrangementet.
4. Jubilæum – Status, hvad mangler.
Uddeling af medaljer 50 års medalje tildeles af landsformand Niels Hartvig
Andersen. 2 40 års medaljer tildeles af gruppeformand Thomas Thors og
OL Holger Fuglsang Damgård.
Therkel Therkelsen har 6o års missions jubilæum.
Hvis Therkel deltager på jubilæumsdagen (har endnu ikke givet tilsagn om deltagelse ) vil han få overbragt en passende gave. (gave værdi ca. 200 kr.)
Pindemadder til jubilæumsreceptionen torsdag den 3 oktober 2019.
I samarbejde med ‘KFUMs Soldaterhjemmets Cafeteria laves 30 model mader
Hvorefter bestyrelsen mødes onsdag den 2 okt. kl. 15.00 i veteranstuen for at
klargøre de resterende antal pindemadder. Cafeteriet står for indkøb af råvarer,
brød. smør pålæg m.v. Per har tilbudt at bidrage med 50 mader, hjemmegjort fra
eget køkken.
Bestilling af krans ordner Knud. Lennarth spørger Trompeter om han vil give en
strofe på jubilæumsdagen.
SIDSTE UDKALD! - Bestyrelsen mødes tirsdag den 24 sep. kl. 15.00 i veteranstuen for at få de sidste detaljer på plads.
5. Orientering alle.
Helge - møder i veteranstuen, 7 og 21 okt. evt. hjælp til kaffebrygning m. v.
Jens Voigt er blevet tilknyttet BRKs veterankoordinator som medhjælper.
Michael Plath er blevet tilknyttet BHV Historisk Samling - byg. 26 AK.
Fredag den 27 sep. Er der mulighed for at mødes på Campus, hvor foreninger kan
møde op og fremvise hvad de har at byde på. Der er brug for 2 – 3 mand, i tids rummet 13.00 - 17.00.
Lennarth - tilmelding til jubilæumsmiddag, vi vil gerne have tilmelding en uge før

til middagen lørdag den 12 okt. Bestyrelsen var enig i tidsfristen.
Der blev også drøftet en mindre egen betaling ved arrangementet,
Der er blev enighed om 50 kr. pr. person og 100 kr. pr par.
Forenings Skjold er under fremstilling – det forventes at være klart til jubilæumsdagen.
Søren Pedersen har været ramt af sygdom, han forlader Bornholm omkring 15 okt.
for at tage fast ophold i en beskyttet bolig i Vejle. Foreningen indkøber en afskeds
gave (bornholmsk relief) som tak for godt samarbejde gennem årene.
Per - aflevering af fanefod til Helge. Vi mødes i morgen ved velkomstcenteret kl.
16.00. Per Nielsen og Erik Qvist opretter ”Stade” på Store Torv fra kl. 14.00.
Næste bestyrelsesmøde - besluttes ved mødet tirsdag den 24 september kl. 15.00.
Referat: Poul Berlin.

