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Danmarks Veteraner – Afd. Bornholm (referat nr. 10) 2019.
Bestyrelsesmøde onsdag den 6 november kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen.
Deltagere: Helge Hansen, Kenny Lemvig, Finn Thisen, Jens Peter Andersen. Jesper
Dahl. Per Jacobsen. Kent Pedersen, Poul Berlin. (Knud Veje- aflevering)
Afbud: Lennarth Riis, Erik Qvist.
DAGSORDEN.
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 8 og 9 (er udsendt) - godkendt.
3. Ny kasserer – Knud trækker sig.
Nyt kasserer emne – Jørn K Pedersen mange årigt medlem i foreningen, har tidligere været med i bestyrelsesarbejdet i HKKF. Formanden, foreningens revisorer
og den nye kasserer, mødes hurtigt, for at afklare de praktiske ting ved kasserer
skiftet. Bestyrelsen besluttet, at Jørgen K Pedersen er fungerende kasser frem til
ordinær generalforsamling. Helge gav Knud 2 flasker vin, og takkede ham for tiden
som kasserer.
4. Evaluering - Reception / Festmiddag.
Receptionen forløb planmæssigt, og deltagerne befandt sig udmærket i veteranstuerne, et enkelt minus var landsformandens lidt sene ankomst til receptionen.
Festmiddag – som var sponsoreret af familien Riis, var på alle måder velsmagende
og godt tilberedt. Deltager betalingen der blev opkrævet (1200 kr.) vil tilgå sponser. Der var beklageligvis 7 afbud til festmiddagen.
5. Evaluering – a. Frivilligheds dagen. b. FN-dagen. c. Udsendt af Danmark.
Frivillighedsdagen blev afholdt på Campus fredag den 25 september, der var 28
foreninger og sammenslutninger som deltog. Vi deltog med 3 mand Per, Jesper og
Poul.
FN-dagen 24 oktober, der blev lagt blomster ved mindesmærket for de faldne, med
efterfølgende kammeratligt samvær i veteranstuen.
Udsendt af Danmark – udstilling på Campus om de udsendtes liv og vilkår i landdet, arrangør FOLK&SIKKERHED i uge 44. Helge og Vagn Risager deltog i panel
debat på KFUM-soldaterhjem.
6. Veteranaften 3 december kl. 19.00 med gløgg og æbleskiver.

Ordinær veteran aften med gløgg og æbleskiver, Finn og Kenny handler varer ind.
Feltpræst Ulla Skou opgraderes fra støttemedlem til veteranmedlem, evt. en snak
om sin udsendelse.
7. lørdag den 21 december Juleparade / kranselægning.
Vi følger samme koncept som ved FN-dagen, en kort kranselægning ved mindesmærket for de faldne. Med efterfølgende samvær i veteranstuen med brunkager og
klejner.
8. Orientering alle - Næste møde.
Helge – møde i BVF, formand Richardt Sølvertoft beklagede udtalelse der var falddet under fejringen af veteranernes flagdag den 5 september på Store Torv i Rønne.
De to politiske talere – Lea Vermelin og Morten Riis fik ros for deres taler.
Vagn Risager har modtaget et diplom for sit arbejde for Bornholms Veteran Forum.
Helge er stillet i udsigt, at få et antal model figurer, der kan iklædes de uniformer
afdelingen har liggende.
Næste møde: onsdag den 4 december kl. 15.00 2019 Veteranstuen A.K................
Referat Poul Berlin.

