DANMARKS VETERANER – Afdeling Bornholm ( referat nr. 3 ) AK.
Bestyrelsesmøde onsdag den 30 juni kl. 15.00 – 17.00 Veteranstueen A K.
Deltagere: Helge Hansen, Holger Fuglsang-Damgaard, Knud Veje, Kenny Lemvig,
Jesper Dahl, Jens Peter Andersen, Poul Berlin.
Afbud:
Erik Qvist, Per Jacobsen, Lennarth Riis, Ulla Skou, Poul Figa.
Velkomst ved formanden til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og
en genkomst hilsen til Knud, som igen overtager kasserer posten.
DAGSORDEN.
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 2. af 8 juni 2021.
Arbejdsgang: Sekretæren renskriver og videresender til formanden ( åbent dokument ) formanden gennemlæser evt. retter referat og udsender til bestyrelsen, suppleanter og øvrige tilknyttet bestyrelsen.
3. Kort præsentation af bestyrelsen.
Kort gennemgang af de fremmødte, alle kender hinanden mere eller mindre.
Nøgler: Udlevering og inddragelse af af nøgler mellem afgående og ny tiltråte bestyrelsesmedlemmer. Et nyt og mere tidssvarende nøgle system er måske på vej til
Almegårds Kaserne.
Den nyvalgte bestyrelse: Funktion – Navne – Adresser – Telefon – E-mailadresser
er indsendt indsendt til landssekretæren. Ligeledes er afdelingens 3 repræsentanter
til Landsforeningens repræsentantskab, formand, næstformand og Ulla Skou, indsendt med data tll landssekretæren.
4. Bestyrelses oplysninger til banken.
Den bank forbindelse som afdelingen har ” DANSKE BANK ” skal altid
have tjek på hvem der sidder i afdelingens bestyrelse ( lov om hvidvask ) derfor
skal alle fremvise rejsepas, kørekort med billede Men om det gælder alle i bestyrelsen. eller kun ny tilkommende bestyrelsesmedlemmer. Spørgsmålet afklares i forbindelse med kasserer skiftet som foregår i banken. MOBIL PAY undersøges.
5. Begivenheder resten af året ( Års - hjul )
Tirsdag den 3 august Veteranaften m. smørrebrød kl. 19.00 i Veteranstuen – pris 50
kr. der udsendes indbydelse. Tilmelding til Helge.
Lørdag den 14 august - afholdelse af sommerfest m. ledsager – forudsat at vores
grillmester Vagn Sørensen er disponibel. Kenny kontakter Vagn angående indkøb til
rettelæggelse m. v. Øvrig tilrettelæggelse næste bestyrelsesmøde 4 august.
Øvrige arrangementer blev drøftet og forslag debatteret, gennemgang af datoer med
enkelte rettelser. Vi kører efter det fremlagte Års-hjul – og retter ind hvis der viser
sig problemer.

6. Orientering alle.
Poul: Bornholms Marineforening har afholdt generalforsamling fredag den 25 juni,
der blev valgt ny formand Karsten Kofoed fra Snogebæk. Foreningen har33 medlemer, der køres derfor en medlemskampagne i samarbejde med Holger Larsen fra
Bornholms Tidende. Der var hvervemøde før generalforsamlingen, 7 stak hovedet
ind til en snak. Vi ønsker god kampagne fremover.
Helge: Referat fra landsforeningens repræsentantskabsmøde er på vej, det videresendes så snart det foreligger. Landssekretæren meddeler at afdelingen har 2 10års
2 25års jubilarer, disse uddeles efter tidligere vedtagelse altid på FN-dagen 24 okt.
Om det er en heldig beslutning kan diskuteres ved en senere lejlighed. FERIE.....
Næste møde. Onsdag den 4 august kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen A K.
Referat Poul Berlin.

