
DANMARKS VETERANER - Afd. Bornholm (referat nr. 11) 2019...... 
Bestyrelsesmøde torsdag den 5 december kl. 15.00 – 17.00. Veteranstuen...

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

DAGSORDEN. 

!. Godkendelse af dagsorden  -  godkendt.  

2. Godkendelse af referat nr. 10  -  godkendt.

3. Orientering om kasserer skift.
    Det har været en besværlig omgang, at få kasserer skifte gennem NORDEA bank 
    men der skulle være styr på tingene nu, de sidst underskrifter bliver skrevet, og 
    Jørn afleverer papirerne i banken til endelig godkendelse. 
    
    Problemet med kontanter og veksel penge ved køb af øl og vand, vi forsøger at  
    løse problemet, mobil pay er en mulighed. 
    Jørn har fået en nøgle bog – dem med udleverede nøgler, skal bekræfte at de har 
    den udleverede nøgle. 

4. Drøftelse og godkendelse af års-hjul.
    Datoer og ugedage blev gennemgået og kontrolleret, sådan at de forskellige aktivi- 
    teter kan lægges udpå foreningens hjemmeside. For maj måned er der det særlige 
    problem. En større NATO øvelse afvikles i østersø området fra 1 til 15 maj. Vi er 
    derfor blevet spurg om  at stille lokaler til rådighed for øvelsesledelse m. v. i det før
    nævnte tidsrum, hvilket vi har sagt ja til. 
    Af øvrige ændringer – den 24 oktober FN-dagen bliver fast dag for uddeling af års-
    tegn medaljer m.v. og det kun er dem der har sagt ja tak, vi tager årstegn og medal-
    jer hjem til. 
    December måned – der holdes julefrokost 1 december, sammen med den ordinære 
    veteranaften. Mindedag for de faldne 22 december, afholdes lørdag den 19 decem- 
    ber, med parade, gløgg og æbleskiver. 

5. Fastsættelse af dato for julefrokost.
    Julefrokost afholdes i veteranstuen tirsdag den 7 januar kl. 19.00 efter sædvanlige 
    traditioner. Der indkøbes 1 kasse julebryg.
6. Fastsættelse  af dato for ordinær generalforsamling 2020.
    Generalforsamling  afholdes tirsdag den 4 februar kl. 18.00 i veteranstuen, der er 
    spisning efter generalforsamlingen, menu m.v. fastlægges senere. Dagsorden og 
    øvrige ting i forbindelse med generalforsamlingen, fastsættes på bestyrelsesmødet 
    onsdag  den 8 januar.
     Sommerfest i afdelingen – er sat til lørdag den 15 august 2020.



    Juleparade lørdag den 21 december kl. 14.00 med kranse lægning ved mindesmær- 
    ket for de faldne. Der er efter paraden socialt samvær i veteranstuen med brun- 
    kager og klejner. 
    Bestyrelsen besluttede at lade års-hjulet stå åbent, sådan at eventuelt nye ideer kan 
    komme med frem til næste bestyrelsesmøde. 

7. Orientering alle.
    Helge – Garnisonsjulegudstjeneste i Skt. Nicolai Kirke i Rønne. Torsdag den 12 
    december 2019 kl. 14.30  Helge repræsenterer Veteranerne Bornholm.
    Bornholms Marineforening afholder mindegudstjeneste for søens folk søndag den 
    8 december kl. 14.00. Fra os deltager Per og Kenny.
    Danmarks Veteraner – Afd. hovedstaden har fremsendt materiale ” En gruppetur til
    NORMANDIET ” vi fremlægger materialet og ser om nogen ønsker at deltage.  

8. Næste møde onsdag den 8 januar kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen A.K.

                                                                                                       Referat  Poul Berlin. 
    

 
          


