
DANMARKS VETERANER – Afdeling Bornholm – referat nr. 5.
Bestyrelsesmøde onsdag den 8 september kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen.  

Deltagere: Helge Hansen, Holger Fuglsang-Damgaard, Knud Veje, Kenny Lemvig,
                   Jesper Dahl, Erik Qvist, Per Jacobsen, Poul Berlin.   
Afbud:       Jens Peter Andersen, - Ulla Skou, Poul Figa.  

DAGSORDEN.

1. Godkendelse af dagsorden - dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 4 – 4 august 2021 - referat godkendt.

3. Henvendelse fra Danmarks Marineforening.
Den 11. august bliver vores formand (Helge) kontaktet af vores Landsformanden 
Angående en henvendelse han havde fået af landsformænd for Danmark 
Marineforeningen om vi kunne være behjælpelig med at stille vores lokaler til 
rådighed for en begrænset periode til bestyrelsesmøder. en til de fik egne lokaler. 
Det sagde Helge ja til og at han ville underrette den militære ledelse. På AK.           
Ved Maj. T.H. Pedersen.
Via de berømte vandrør kom det os for øre, at der blandt de lokale 
marineforeningsmedlemmer var der nogle der allerede var i gang med at placerer 
deres effekter i vores lokaler. Det var ikke det der var blevet sagt ja til. Helge 
kontaktede Maj. T.H. Pedersen og trak sit tilsagn tilbage.                                          
Helge blev kontaktet af Marineforeningslandsformanden. Der fortalte om de planer
han gik med om renoveringen af den lokale marineforening. Og at vi havde god tid
til at træffe en beslutning.
Marineforeningens anmodning om lån af afdelingens lokaler. Blev drøftet på 
bestyrelsesmødet den 8. september på mødet fortalte bestyrelsesmedlem Poul 
Berlin at marineforeningen havde lejet sig ind hos en relateret forening på 
Sydhavnen i Rønne. Meldingen om at marineforeningen havde skaffet sig lokaler - 
tog bestyrelsen som et tegn på at problemet var løst, og at vi dermed var ude af 
sagen. Hvilket formanden skulle meddele Maj. T.H. Pedersen.   

    
4. Tilbagetrækning fra Afghanistan.

Formanden stillede bestyrelsen spørgsmålet skal vi som organisation foretage os et 
eller andet i den forbindelse. Der var enighed i bestyrelsen om at vi som bestyrelse 
ikke skulde komme med nogen udmelding P.ga. Det er et politisk emne.                  
Det blev besluttet at formanden - når han deltog Formandsmødet lørdag den 1. sep.
Skulle rejse problemstillingen over for Landsbestyrelsen og høre om der derfra 
kunne komme en form for et redskab der ville hjælpe den enkelte Veteran når 
han/hun blev stillet spørgsmålet over for spørgsmålet - om det nu var det hele 
værd, efter den meget hurtige tilbagetrækning fra Afghanistan, - hvor alt fald 
samme i løbet af få uger. Det spørgsmål kan der ikke svaret en gyldigt på. Derfor 
spørgsmålet til hovedbestyrelsen.



 

5.  FN-dagen søndag den 24 oktober.
     Kranselægning kl. 15.00 ved mindesmærket for faldne Ålegårds Kaserne.
     Invitation til Bornholms Kommandant og chef for Bornholms Hjemmeværn Ulrik
     Skytte om medvirken ved uddeling af års tegn og 60 års missions tegn.  
     Der er 2 10 års tegn 2 25 års tegn, samt 6 – 60 års jubilarer der kan på sætte deres
     mission medalje en Palmekvist.
     Følgende modtager Palmekvisten - Per Jacobsen Congo, - Per G Rosenmeyer
     Hansen, Helge Buch, Poul Berlin, Vagn Risager, Kent Pedersen - alle Gaza.
     Efter prisuddelingerne, byder afdelingen på en let anretning.
     Forslag til menu: Urtesuppe/flute - Jægergryde (sammenkogt ret)
     Kenny og Per undersøger leverings muligheder og pris m.v. til næste bestyrelses-
     møde. FN-dagen er med ledsager – forventet antal deltagere 3o – 35 stk.

6.  Orientering alle.
     Helge – Frivilligheds fredag den 24 september i Rønne Idrætshal.
     Vi var med på Campus i 2019, det er et større arbejde at stable på benene.   
     Bestyrelsen besluttede at vi ikke deltager i Frivilligheds fredag 2021.
     Referat fra Bestyrelsesmøde i Danmarks Veteraner, og Veteran Støtten blev drøftet

  Holger havde nogle bemærkninger omkring den nye struktur. Der var enighed om 
at Holger på afdelingens vegne fremsender sine bemærkninger til Veteranstyrelsens
bestyrelse.

     
     I forbindelse med rejse til Veterantræf i Slagelse, er der aftalt et kort møde med

 vore svenske veteranvenner i Ystad. 
Per – 26 oktober kommer der 17 piger fra veteran-kids Bornholm på besøg i vente-

     ran stuen. Per viser lysbilleder og fortæller om sin tid i Congo.
     Afdelingen sponser en sodavand pr. deltager.  

7. Næste møde: onsdag den 6 oktober kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen AK.
                           PS. Husk indbydelse Bornholms Kommandant Ulrik Skytte.  

Referent
Poul Berlin.

 
     
            


