
Danmarks Veteraner – Afd. Bornholm ( Referat nr. 1 ) 2020............  
Bestyrelsesmøde onsdag den 8 januar kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen AK...

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

Dagsorden.

1.  Godkendelse af dagsorden.  -  godkendt.

2.  Godkendelse af referat nr. 10.  -  godkendt.

3.  Generalforsamling tirsdag den 4 februar kl. 18.00 2020.
     Danmarks Veteraner – afdeling Bornholm afholder ordinær generalforsamling 
     tirsdag den 4 februar kl. 18.00 i Veteranstuen.  
     Udkast til dagsorden blev gennemgået, og enkelte rettelser foretaget, sådan at ind- 
     kaldesen kan være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
     afholdelse. Bestyrelsen drøftede også mulige omrokeringer mellem bestyrelses- 
     medlemmer og suppleanter, sådan at der bliver plads til nye og yngre medlemmer 
     i bestyrelsen. Helge meddelte at han forventer det er hans sidste periode som for- 
     mand. Bestyrelsen drøftede muligheden for at nedsætte et festudvalg, der tager sig 
     af en række praktiske opgaver i forbindelse med afholdelse af arrangementer.
     Det blev også drøftet at nedsætte et agitations udvalg, med den opgave at skaffe  
     nye medlemmer. Begge forslag fremlægges på generalforsamlingen, under punktet
     ”Indkommende forslag”   
     Bestyrelsens beretning – fremlægges af formanden med kommentarer. 
     Spisning / Biksemad / med tilbehør.     Kenny undersøger markedet for biksemad.  
     KFUM Soldaterhjem ( Lars )      -  -  -   Rabækkens Catering. 

4.  Orientering alle.
      Kenny -  Guldbryllup – Knud & Randi Veje kan fejre guldbryllup fredag den 17 
      januar. Spørgsmål – skal vi deltage i begivenheden med faner?????  
      Helge undersøger om Knud og Randi ønsker vores deltagelse i festlighederne, 
      Helge kan ikke selv deltage – Bornholms Hjemmeværn har nytårs træf på dagen, 
      han repræsenterer Danmarks Veteraner.   
     FANER – Ny og gammel Dannebrogs fane samt FN-fanen deltager. Kenny, Per 
     og Poul deltager som fane bærere.
     PS. NY MELDING – Knud og Randi ønsker ikke fane deltagelse ved deres guld- 
     bryllup – hvorfor vi aflyser deltagelse.   

5. EVT. næste møde.
    Næste møde onsdag den 5 februar kl. 15.00 - !7.00 Veteranstuen A.K.   

                                                   Referat Poul Berlin...  



   


