
Danmarks Veteraner - Afdeling Bornholm -  ( referat nr. 5.   2020.)
Bestyrelsesmøde onsdag den 1 juli kl. 15.00 - 17.00     Veteranstuen AK,
Deltagere: Helge Hansen, Lennarth Riis, Kenny Lemvig, Jesper Dahl. Kent Pedersen
                   Jens Peter Andersen, Poul Berlin.
Afbud:      Klaus Buchholdt, Per Jacobsen, Erik Qvist.
DAGSORDEN.  
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 4.  -  godkendt.
3. Orientering med Richardt Sølvertorp fredag den 26 juni.
    Helge og Lennarth havde en orienterende samtale med Richardt, om formen og op-
    bygningen af den fremtidige struktur i veteran arbejdet på Bornholm. Her kan         
nævnes. Den høje gennemsnitsalder i både bestyrelse og medlemsskare - Uroen der er 
mellem forskellige Baret  
    farver - Dannelse af en klub for ” De Blå Baretter ” med Danmarks Veteraner Afd.
    Bornholm der varetager forbindelsen til det øvrige land. Der er nu taget fat på pro-
    blemet og alle vil bidrage til at finde en løsning.  
4. Status vedr. Besøg af Hovedbestyrelsen den 19.20.21 august / med medlemsfest.
    Indkvartering af 15 personer i gæstefløjen byg. 67.  aftale med Holger Fuglsang 
Damgård.
    Ankomst eftermiddag / aften 19 august, mindre velkomst arrangement, det afklares
    om der er ønske om et sådant.   
    Festmiddag torsdag den 20 august, menu: Forret (fisk) hovedret, dessert. Vin, øl
   og vand kan købes. Mad hold: Kenny og Vagn.   
    Deltagere: Hovedbestyrelsen 15 stk + egen bestyrelse tilforordnede 12 stk + 
medlemmer 10 – 15
    stk. + gæster = Bornholms kommandant Holger Fuglsang Damgård, Chef 3 
OPKBTN Nikolei
    Abildgård, Veteran koordinator Niels Chresten Andersen. Richardt Sølvertorp. Det 
giver et max deltager antal på 46 stk. Men det er sommerferie tid. Så et
    realistisk deltager antal ligger nok mellem 35 og 40 stk. Dette vil også kunne ses 
efter tilmelding
    fristens udløb. Hvilket også afgør om det kan holdes i egne lokaler, eller et større 
skal til.
   Øvrige beslutninger angående arrangementet træffes på næste bestyrelsesmøde
5. Orientering alle.
    Helge – P K Rasmussen har efter ladt sig en større samling af GRIFFEN et blad
    som blev udgivet af BORNHOLMS VÆRN. Lennarth har muligvis et hylde sy-
    stem som de kan ligge i, vi ser på sagen. Kort over Almegårds Kaserne kloak og
    vandledninger, giver mulighed for en anden lednings føring fra køkkenvasken,
    i stedet for den nuværende tømme tank anordning

6. Næste møde: onsdag den 5 august kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen A K.........
                                                      Referat Poul Berlin.



    

        


