DANMARKS VETERANER – Afdeling Bornholm (referat nr. 2 ) AK
Bestyrelsesmøde tirsdag den 8 juni kl. 10.00 - 12.00 Veteranstuen AK.
Deltagere: Helge Hansen, Kenny Lemvig, Per Jacobsen. Erik Qvist, Jesper Dahl,
Poul Berlin.
Afbud:
Lennarth Riis, Jens Peter Andersen, Kent Pedersen.
DAGSORDEN.
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 1 2021. - Klaus Buchholdt ud af bestyrelsen – Erik
Qvist indtræder ind i bestyrelsen.
3. Danmarks Veteraner – Bornholm. Generalforsamling opfølgning.
Gennemgang af punkter på generalforsamlingen – valg af dirigent- Jens Peter er
forhindret, bestyrelsen foreslår Per Jacobsen. Dagsorden/stemmetællere forslag fra
salen
Beretning 2020 udkast omdelt, med forbehold for rettelser. 16 august afvikler er der mulighed for at få
en tidligere fremmedlegionær, til at fortælle om livet i legionen.
Valg til bestyrelsen – Kent Pedersen har meddelt at han ikke genopstiller. Emner
Holger Fuglsang Damgaard, som ordinært medlem. Ulla Skou. Som suppleant
Men valg ligger i generalforsamlingens hånd.
Revisorer: Helge Buch genopstiller ikke – Bjarne Kohring forsætter, derfor skal
der vælges en ny revisor blandt forsamlingen.
Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskab.
Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer, der kan suppleres med folk uden for bestyresen.
Valg af fanebærere: Per Jacobsen (Dannebrog) Erik Qvist, Poul Berlin, Jesper
Dahl, Kenny Lemvig. Forslag fra bestyrelsen.
Spisning: Kenny undersøger om biksemad/spejleæg er på plads, Soldaterhjemmets
køkken. Tilmelding til Helge på telefon eller mail senest mandag den 14 juni, der
er tilmeldt 13 stk. vi bestiller til 20 i alt.
4. Sommerfest? Bestyrelsen besluttede at lægge spørgsmålet ud til medlemmerne på
generalforsamlingen. Eventuelt sammenlægning med FN-dagen.
5. FN-dagen søndag den 24 oktober 2021.
Dagen for modtagelse af jubilæums beviser og medaljer, det blev drøftet om lørdag
var en bedre dag at holde den på. Endelig tilrettelæggelse når vi kommer tættere
på.
6. Øvrige aktiviteter se referat nr. 1.
Sejltur med ” MESTER ” koster 1000 kr. pr. time, der kan ikke tages forbehold
for vejret. Skydning på bane - kræver medlemskab af Bornholms Værns Idræts-

forening – Kell Munk er fungerende banekommandør. Øvrige forslag er ikke
færdig undersøgt. Vi klapper lige hesten engang.
7. Orientering alle.
Helg Veteran Kids flytter til et kælderlokale på Soldaterhjemmet. Bornholms
kommandant og chef for
De bornholmske Hjemmeværn Oberstløjtnant Abildgård har fået en ny stilling i
NATO-regi fra 1 september og forlader som sådan Bornholm. Der er planlagt
ombygning af hovedvagten, med skærpede adgangskrav til følge, muligvis også nye adgangskort.
Folkemødet: Vagn Risager har fået lavet ny cykel til salg af produkter fra
FN-musette, der er hyret folk til salg m. v.
Den årlige cykeltur for veteraner på Bornholm – mangler stadigt at blive sat i værk
vi afventer begivenhedernes gang, og ser om der bliver nogen tur i år.
Mandag den 16. august har Bornholms Veteranforum har en foredragsaften med
tidligere fremmedlegionær Brian Lang tid og sted bliver meldt ud sener.
Næste møde Der holdes et kort møde efter generalforsamlingen, hvor vi ser på
konstituering og fastsætter næste bestyrelsesmøde.
Referat Poul Berlin.

