Danmarks Veteraner – Afdeling Bornholm – (referat nr. 4. 2020)
Bestyrelsesmøde onsdag den 10 juni kl. 15.00 - 17.00 Veteranstuen AK.
Deltagere: Helge Hansen, Lennarth Riis, Jesper Dahl, Jens Peter Andersen. Per
Jacobsen, Kent Pedersen, Erik Qvist, Poul Berlin.
Afbud:
Klaus Buchholdt, Kenny Lemvig (75-års fødselsdag, vi ønsker tillykke)
DAGSORDEN:
!. Godkendelse af referat nr. 3. - 2020 - godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden - godkendt.
3. Besøg af Landsbestyrelsen den 20 – 21 august 2020.
Ankomst aften 19 august indkvartering gæste fløjen byg. 68 Almegårds Kaserne,
tilbage rejse aften 21 august. Aftale mellem Helge og Holger Fuglsang Damgård.
I forbindelse med besøget bliver der fælles spisning den 20 august i Veteranstuen.
Endelig planlægning sammen med Kenny og Vagn – bordplan menu m.v.
Afdelingens fremtidige udvikling Blev drøftet
Også modsætningen mellem dem der har været udsendt enten blå eller sort Baret
blev debatteret,
På Bornholm er der over 500 der har været udsendt i FN eller NATO-regi,
det burde være muligt at få en større procentdel til at melde sig ind i afdelingen for
veteraner – er vi for lukkede, for kedelige eller for sammen spiste???
Et andet problem er den høje gennemsnitsalder i afdelingen og bestyrelsen, det er
” Tordenskjolds soldater ” der går igen, det har de efterhånden gjort gennem mange
år. En yngre bestyrelse og medlemsskare må derfor være det mål vi går efter.
Helge og Lennarth fik mandat til at afprøve forskellige muligheder bl.a. ved at tager
kontakt til BRK veterankoordinator Niels Chresten Andersen, for at lave et
debatoplæg de problemer afdelingen problemer
med, oplægget fremlægges i forbindelse med Landsbestyrelsens besøg 20- 21
august.
4. Flagdag den 5 september 2029.
Vi deltager som de andre år på de givne betingelser.
5. Jubilar og veteranstævne i Holstebro 18 – 20 september.
I forbindelse med veteranstævnet afholder landsforeningen sit årlige repræsentantmøde. Afdelingen har følgende repræsentanter – Helge Hansen, Lennarth Riis og
Ulla Skov.
6. FN-dag lørdag den 24 oktober 2020.
Til rette lægning, uddeling af medaljer m.v. aftales på et senere bestyrelsesmøde.
7. Orientering alle.

Helge – Års nåle 10 – 25 – 40 – 50 års medlemskab i afdelingen, vil blive uddelt
FN-dagen 24 oktober, men kun hvis modtageren har bekræftet at han/hun er interes
seret i at modtage.
Lennarth – Afdelingens RUM foredrag er aflyst, det er ikke muligt at få en aftale
med Andreas Mogensen. En anden mulighed var at få en mand fra Fremmed Ligionen, der er dog ikke direkte kontakt, Lennarth arbejder videre med sagen.
Der er ingen anmodning om fane, Valdemarsdag 15 juni, fra Danmarks Samfundet.
Finn Thisen mangler at aflever en nøgle byg. 42, Poul kontakter.
Næste møde. Onsdag den 1 juli kl. 15.00 - 17.00 Veteranstuen AK.
Veteranaften. Torsdag den 2 juli kl. 19.00 Veteranstuen AK.
Referat Poul Berlin.

