DANMARKS VETERANER - Afdeling Bornholm (referat nr. 4) A K.
Bestyrelsesmøde onsdag den 4 august kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen A K.
Deltagere: Helge Hansen, Knud Veje, Kenny Lemvig, Erik Qvist, Jens Peter Andersen, Per Jacobsen, Poul Berlin.
Afbud:
Holger Fuglsang Damgaard, Jesper Dahl, Ulla Skou, Poul Figa.
PS. Bestyrelsessuppleanter har møderet – men ikke mødepligt.
DAGSORDEN.
1. Godkendelse af dagsorden – dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 3 af 30 juni 2021 – referat godkendt,
3. 60 års missions Jubilæum.
Landsforeningen har fremstillet en Palmekvist af guld, til at sætte på
missionsmedaljen skråbånd for at markerer at bære af misionsmedalje med påsat
Palmekvist er det 60 år siden at vedkommende blev udsendt. (palmekvisten kendes
også fra fredsprismedaljen)
Afdelingen har 10 medlemmer der skal havde årstegn/jubilæumsmedalje, og
Palmekvist. Udleveret sammen med tilhørende Diplom. Overrækkelsen foregår
Den 24. oktober på FN-dagen.
4. Sommerfest lørdag den 14 august kl. 15.00 Veteranstuen/udeområder – status.
Menu; forret grill laks – hovedret steg / diverse tilbehør – dessert.
Alle detaljer angående mad overlades til kok og hushovmester Vagn Sørensen.
Pris: 90 pr. kuvert for mad – med 1 genstand øl, vand eller vin. Øvrige indkøb til
veteran priser. Festen er med ledsager – påklædning fri.
Det blev drøftet om tiden mellem mødetidspunkt og spisning kunne udnyttes til lidt
socialt samvær med spil af forskellig slags. Spil til udendørs brug må gerne
medbringes så ideen kan afprøves.
Festudvalg: Knud, Kenny og Vagn Sørensen.
5. Flag dag 5 september.
Der er udsendt en indbydelse fra veterankoordinatoren ved BRK som er en person
lig indbydelse, den starter på pladsen bag velkomstcenteret, med march til Store
Torv hvor der bliver taler m. v. Det er efter samme model som de sidste år.
Formanden manglede en indbydelse til afdelingerne. men vi forventer den
kommer. Inden næste bestyrelsesmøde 1.sep. vi kan sagtens nå at få fanebærer på
plads samt at finde ud af hvem der går med i paraden.
6. Henvendelse fra svenske veteraner.
Afdelingen har modtaget en henvendelse fra en svensk veteranafdeling der dækker
Ystad med opland, Vore nye Svenske venner har stort set været udsendt til samme
missionsområder som Danske soldater. Deres afdeling ligner meget vores de
mødes første fredag i mdr. hvor vi mødes første tirsdag. De har samme problem

med aktiviteter der skal ske noget nyt. Derfor henvendelsen. De vil meget gerne
komme og besøge os. Ja hvad er så mere naturligt en et genvisit til Ystad.
Bestyrelsen er enige om at behandle henvendelsen positivt, med planer om en udbygning af det nye venskab. Helge og Per vil sætte sig sammen og sende en tak og
meddele
vi er med på ideen. Per har i øvrigt nogle svenske ” kom biser” fra Congo han godt
kunne tænke sig at hilse på, måske det kunne lykkedes ad den vej.
7. Orientering – herunder næste møde.
Veteranaften i går aftes forløb udmærket der var god stemning og snakken gik livligt. Der var 14 deltagere plus Jens Voigt som kom efter spisningen. Et antal havde
meldt afbud grundet sommerferie og andre gøremål. Kan vi holde et gennemsnit på
15 – 20 stk. er arrangementet hjemme.
Tids punktet ændres til 18.30 Betaling ændres til 60 kr. 2 stk. smørrebrød og 1 øl
eller vand. Ellers giver arrangementet underskud.
Helge har undersøgt muligheden for at betale med MOBIL PAY – det indebærer at
afdelingen skal registres som virksomhed og det er rigtigt dyrt.
Bestyrelsen besluttede at stille beslutning om MOBIL PAY i bero indtil videre.
Næste møde - Onsdag den 1 september kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen A K....
Referat Poul Berlin.

