DANMARKS VETERANER – Afdeling Bornholm – Referat nr. 6......
Bestyrelsesmøde onsdag den 6 oktober kl. 15.00 – 17.00. Veterastuen AK
Deltagere: Helge Hansen, Knud Veje, Holger Fuglsang-Damgaard, Kenny Lemvig,
Jesper Dahl, Per Jacobsen, Poul Berlin.
Afbud: Erik Qvist, Lennarth Riis, Jens Peter Andersen – Ulla Skou, Poul Figa.
Formanden bød velkommen og konstaterede, det bliver et kort bestyrelsesmøde, kl.
16.00 ankommer Bornholms Kommandant og chef for det bornholmske hjemmeværn Ulrik Skytte sammen med formanden for Bornholms Marineforening Carsten
Kofoed, for at drøfte ting af fælles interesse.
DAGSORDEN.
1. Godkendelse af dagsorden. - Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. - Referat godkendt.
3. FN-dagen – krans, års tegn, 60 års jubilarer/palmeblad. Menu, indbydelser, gæster.
Søndag den 24 oktober er det FN-dag vi starter kl. 14.30 med parade og kranse ned
lægning ved mindesmærket for de faldne. Knud bestiller krans. Bornholms Kommandant Ulrik Skytte medvirker ved kranse lægning og uddeling af års tegn og 60
års palmeblade. Menu – vi satser på snitter, Kenny og Per undersøger markedet.
Indbydelser – medlemmer af Danmarks Veteraner m/ledsager. Bornholms Marineforeningsbestyrelse, samt Veterankoordinator Niels Chresten Andersen.
Holger har kommandoen under paraden. Bestyrelsen møder kl. 14.15.
Dagens program.
!4.30 – vi mødes ved indgangen til Bygning 42. nordlige ende. Herefter går vi
samlet over til pladsen ved de to mindesten og tager opstilling.
14.40- Foreningsfanen og FN-fanen føres frem.
14.45- Velkomst ved formanden.
14.48- Tale ved Bornholms Kommandant OL Ulrik Skytte.
15.15- Kranselægning ved mindestenen for faldne FN-soldater.
15.25- Fanerne føres i kvarter.
15.30- Formanden afslutter paraden.
Efterfølgende byder foreningen på en let anretning, og socialt samvær,herunder uddeling af års tegn og palmeblade til 60 års jubilarer.
Der er tilmeldingsfrist – Onsdag den 20 oktober kl. 18.00.
4. Beslutning om – gaver, donationer og arvelod.
Bestyrelsen besluttede at følge DANMARKS VETERANERS Hovedbestyrelsesregler for disse. Og indbetal afdelings bidrag som det fremgår af papirerne som
Kassere Knud fik overdraget, af formanden.

5. KL 16.00 Ulrik Skytte og Carsten Kofoed ankommer til mødet.
Mødet startede med en præsentation af de to gæsters vej gennem systemerne, hvorefter bestyrelsen blev præsenteret i en kortere udgave.
Mødet blev holdt holdt i en uformel form, er der ikke refereret fra det.
Næste Møde: Onsdag den 3 november kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen AK.
Referat Poul Berlin.

