
Danmarks Veteraner - Afdeling Bornholm - (referat nr. 3.  2020.)

Bestyrelsesmøde onsdag den 4 marts kl. 15.00 - 17.00 Veteranstuen AK.

Deltagere: Helge Hansen, Lennarth Riis, Klaus Buchholdt, Kenny Lemvig, Jesper

                   Dahl, Per Jacobsen, Poul Berlin.

Afbud:       Jens Peter Andersen, Kent Pedersen, Erik Qvist.

DAGSORDEN.   

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 2.  2020 - godkendt.

3. Økonomi v / kasserer - formand.

    Gennemgang af regnskabet fra 1 januar til dato - ingen bemærkninger. Afdelingen

    har p.t. 67 betalende medlemmer, 3 har ikke betalt kontingent for 2020, hvorfor

    de står til sletning. Klaus vil lave en optælling af øl og vand beholdningen. Sådan

    at der bliver mere styr på salg og beholdning ved salg.

4. D. V. repræsentantskabsmøde den 24 – 25 april.

    Danmarks Veteraner afholder ordinært repræsentantskabsmøde 24 – 25 april på

    Flyvestation Karup. Indkommende forslag skal være hovedbestyrelsen ihænde

    senest den 10 april. Deltagere – Formand, næstformand og Ulla Skov.

5. BVF Repræsentantskabsmøde den 11 marts.

    Bornholms Veteran Forum afholder årligt repræsentantskabsmøde i Veteranstuen

    onsdag den 11. marts, med deltagelse af de til knyttede organisationer. Vi har to

    repræsentanter. Der skal også bruges et par mand til kaffebrygning m. v.

6. NATO-dag. 4 april 2020 (lørdag)

    Debat om vi skal holdet i eget regi - eller med deltagelse af øvrige soldaterfor-

    eninger, politi m.v. Der er sikkert ingen soldater til disposition på kasernen.

    Vi sender en føler for at se om det er muligt at skaffe deltagere.

    Faner: Dannebrog og NATO-fane (minimum) Ellers alle faner.

    Lennarth kontakter Feltpræst og Hornblæser.   

7. Donation fra Vagn Risager – Luftpistol.



    Vagn har doneret en luftpistol og et luftgevær som ligger inden for den

    ramme som ikke kræver våben tilladelse. Vi takker for donationen, men vil under-

    søge hvor der evt. kan oprettes en skydebane. Helge tager en snak med Holger           
Fuglsang.

8. Medlemskab af FN Museet?

    Bestyrelsen besluttede at beholde medlemskabet af FN Museet. Pris 350 kr.

    årligt.

9. Medlemskab af Forsvarsmuseet?

    Der har været en forespørgsel om afdelingen. Vil være medlem af museet, det

    giver ret til en ledsaget rundvisning på museet for x antal personer- Pris 600 kr.

    Vi besluttede at undersøge sagen nærmere Bestyrelsen positiv for indmeldelse.

10. Aktiviteter: Forslag efterlyses.

      Følgende blev bragt i forslag. Besøg Bornholmer tårnet evt. m/ Carl Ilsøe som       
indleder – Besøg minigolfbane - Udflugt til Stevns Fortet. Jesper Dahl fremlagde en 
indbydelse fra Kim Tygesen. Til et svømmetræf i Rønne Svømmehal.  Stenn Fransen, En 
tidligere kollega til Per - har Etableret en oplevelses park, den åbner i april.                             
11.Orientering alle.

      Helg. Oplyste, at Chefen for Hærkommandoen har givet tilladelse til, at medlemmer af 
DSL kan bære baret til civil påklædning ved officielle soldaterforeningsbegivenheder. 

      Dronningens 80-års fødselsdag 16 april – fællestransport til København, Mangler 
tilbagemelding. Helge forhøre sig ved andre deltager ved BVF mødet 11. marts.  

      Forslag fra generalforsamlingen om et møde med Danmarks rum mand nr. 1

      Andreas Mogensen – Lennarth oplyser, der arbejdes med sagen.

12. EVT. herunder næste møde.

      Næste møde: onsdag den1. april kl. 15,00 - 17.00 Veteranstuen A.K.

      P.S. Veteranaften tirsdag den 7 april kl. 19.00 Veteranstuen A.K.  

                                                  Referat Poul Berlin.                                             


