
Danmarks Veteraner – Afdeling Bornholm (referat nr. 1) 2021 AK.... 
Bestyrelsesmøde mandag den 26 april kl. 10.00 – 12.00                                           

Veteranstuen AK. 

Deltagere: Helge Hansen, Lennarth Riis, Kenny Lemvig, Per Jacobsen, Kent Peder-  
                   sen, Jesper Dahl, Erik Qvist, Poul Berlin.   
Afbud: Jens Peter Andersen.    

Helge bød velkommen, til det første møde i år. - Efter en lang pause i i 
foreningsaktiviteterne, I den stille periode er Klaus Buchholdt pga., personlige 
årsager(sygdom) trådt tilbage som kasser. Mere om det senere     
Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt. 

2. Godkendelse af referat nr. 8 2020 - godkendt. 

3. D.V. Repræsentantskabsmøde 26 juni 2021. 
    Afdeling Bornholm deltager ikke fysisk i mødet, efter aftale med hovedbestyrelsen.  
    Mødet kan følges på en TV-link efter aftale. 

4. BVF (Bornholms Veteran Forum) repræsentantskabsmøde den 31 maj 2021. 
    Mødet afholdes i Auditoriet A.K. Kaffe og brød fra Soldaterhjemmet, som indtages i     
veteranstuen- øl og vand kan købes, men kun pr. kontant.                                                                                                       
Helge og Kenny møder fra afdelingen. 

5. Danmarks Veteraner – Afdeling Bornholm. Afholder - Ordinær Generalforsamling. 
    tirsdag den 22. juni kl. 18.00 i Veteranstuen bygning.42  
    Gennemgang af dagsorden for generalforsamlingen, med afklaring af hvem der gen 
    opstiller m.v. 
    Spisning: Forslag ” Biksemad m/spejlæg ” Kenny kontakter Lars på Soldater- 
    hjemmet.  

6. Veteran aften opstart. 
  Vi starter igen med veteran aftener tirsdag den 1. juni kl. 19.00 i Veteranstuen                     

byg-  
    ning 42. Der bydes på et mindre traktement drøftelse af  
    hvordan veteranaftnerne skal afvikles fremover. Var det en ide med en form for        
sildemøder     eller kan andre ting komme på tale. 

7.    Sommerfest. - sommerfest afholdes, endelig tilrettelæggelse næste bestyrelsesmøde. 

8.    Aktiviteter 2021. Forslag efterlyses. 
    Sejltur med ”MESTER” til Christiansø eller langs kysten til Hammeren. Minigolf -  
    der er ved at blive indrette indendørs minigolf bane i den gamle Levnedsmiddel-     
    skole på Sandemandsvej. Go-card kørsel, samt golf fodbold i Østerlars.  
    De forskellige forslagsstillere undersøger pris m.v. til næste bestyrelsesmøde.  

9.   Orientering alle. 
   om bekendt har Klaus trukket sig som kasser, og efterfølgende trådt helt ud af                                  
bestyrelsen.                                                                                                                                                  
hvilket har medført en rokade i bestyrelsen Lennarth har overtaget kasser posten. Kenny 



har overtaget Næstformandsposten. Og Erik Qvist er trådt ind på den ledige 
bestyrelsesplads. Det er bestyrelsen håb at vi snarest kan får afviklet en ordinær 
generalforsamling således at bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen. 
   
Helge Lennarth og Kennys – møde med Holger Fuglsang Damgård eventuelt indtræden i 
bestyrelsen gik som planlagt. Der blev set på mulige tiltag / forslag til aktiviteter – sejltur 
med hjemmeværns kutteren, skydning i Ådalen/ Raghammer.   
Lennarth – deltagelse i ” Peacekeepers Day ” på kastellet lørdag den 29 maj. Vi har  
fået afslag om økonomisk støtte til overfart og kørsel, men der prøves andre mulig-  
heder. 
     

10. Næste møde – tirsdag den 8. juni kl. 10.00 - 12.00 Veteranstuen AK. 
                                               
                                              Referat Poul Berlin.      
  PS.  
Efter bestyrelsesmødet er der fra Danmarks Veteraners Faneansvarlig udsendt en invitation 
til afdelingerne om at sende Fanebærer og fanevagt med afdelingsfane over til 
Peacekeepers Day. 29. maj. 


