Danmarks Veteraner – Afdeling Bornholm (referat nr. 7 ) 2020. AK....
Bestyrelsesmøde onsdag den 2 september 15.00 – 17.00. Veteranstuen AK.
Deltagere: Helge Hansen, Lennarth Riis, Kenny Lemvig, Per Jacobsen, Klaus Buchholdt, Kent Pedersen, Jesper Dahl, Jens Peter Andersen, Poul Berlin.
Afbud:
Erik Qvist.
DAGSORDEN.
1. Godkendelse af dagsorden. - godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 6 2020. - godkendt.
3. Evaluering af møde med landsbestyrelsen (Helge og Lennarth)
Brug af officersmessen ved møder og sammenkomster – vurderes fra gang til gang.
Referat af mødet med landsbestyrelsen kan læses på Danmarks Veteraners hjemme
side. Angående gennemsnitsalder i bestyrelsen, blev det konstateret af den er høj
i alle lokalafdelinger.
Kondirum med maskiner og øvrig indretning – er alene afdelingens bestyrelsens
ansvar, det må der findes en rimelig ordning på. Bestyrelsen bemyndiger derfor
formand og næstformand til en samtale med den nye tiltrådte kommandant om
problemet, sådan at der kan komme rene linjer om ansvaret for kondirummet.
Lennarth – Udstilling fra FN-museet i Frøslev, gode ideer og forslag efterlyses.
Regnskab for middagen m. v. i forbindelse med landsbestyrelsens besøg, Er der
bevilget 2.500 kr. fra landsbestyrelsens kasse. Klaus og Helge fremsender
regninger og bilag til landsbestyrelsens kasserer.
Besøget af landsbestyrelsen gik planmæssigt, både middagen og de planlagt møder
blev afviklet som de skulle, alle var godt tilfreds med arrangementet.
4. Flagdag lørdag den 5 september 2020.
Den planlagte flagdag i rådhusparken den 5 september blev aflyst grundet Corona
smittefaren. Se bilag – Bornholms Veteran Forum (B V F) FLAGDAGEN ÆND
RINGER.
5. 15 september, besøg af veteraner fra veteranstøtten – Ved Knud Eriksen.
Kenny Lemvig skal til møde med Vagn Sørensen og Knud Eriksen angående
veteranerne ankomst og videre færden den 15 september, når bestyrelsesmødet
er slut. Vi afventer resultatet af mødet.
6. FN-DAG 24 oktober 2020.
Bestyrelsen besluttede at tilrettelæggelsen af FN-dagen sker på næste bestyrelsesmøde.

7. Nordea Bank.
Afdelingen har modtaget en skrivelse om, at det fremtidigt koster 1000 kr. om året
at være forening kunde i banken. Vi har derfor besluttet at skifte bank.
I første omgang undersøger vi bankbetingelserne i 2 banker – DANSKE BANK og
Arbejdernes Landsbank. Helge, Lennarth og Poul danner bank gruppe.
8. Orientering alle.
Helge – der er gået kuk´ i refusionen af billetterne til landsmødet, der er modtaget
246 kr. hvor beløbet burde være 446 kr. Vi forventer at få efterreguleret de rette
beløb snarest.
Afdelingen har fået et nyt medlem Hans Kristian Skårup – Velkommen i klubben.
Per – har modtaget faneskjold til påsætning af vores Dannebrogs fane, hvilket
vil ske snarest.
Søren Blik har ringet til Per angående fane deltagelse på flagdagen, alle må rette sig
efter de retningslinjer der er udgivet af Bornholms Veteran Forum. Også
Forsvars Brødrene.
Kent – Plancher om Gaza er lovet tilsendt, vi sender en reminder til Frøslev.
Lennarth – Ældre billeder på hjemmesiden, aftales med Jens Peter.
Klaus – Den bestilte mindemedalje er modtaget.
Næste møde: onsdag den 7 oktober 15.00 – 17.00 veteranstuen AK....................
Referat Poul Berlin.

