Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2. marts 2017 i Jægerspris Lejren bygn 65.
Deltagere:
Gert Andersen
Klaus Lundin
Ivan Søndergaard
Niels Erik Sørensen
Bjarne Rasmussen
Tommy Harder
Simon Philipsen
Suppl.:
Bjarne Frandsen
Udenfor bestyrelsen
Torben Andreasen (webmaster) afbud
Thomas Nielsen

Mødet er afholdt i henhold til udsendt agenda:
Formanden bød den nye bestyrelse velkommen særligt de to nye medlemmer Bjarne, Tommy og
suppleanten Bjarne.
Herefter var der en kort præsentation af hver enkelt med et kort oprids af tilknytningen til foreningen og
hvad man laver i det civile liv.
Bestyrelsen konstituerede sig og der var genvalg til Klaus som næstformand. Herefter blev foreningens
opgaver uddelt til hvert enkelt bestyrelsesmedlem som følger:
Gert Andersen – formand – tegner foreningen udadtil, deltager i formandsmøder og
repræsentantskabsmøder. Ansvarsområdet er uforandret.
Klaus Lundin – næstformand og vicevært – indtræder i formandens sted ved dennes forfald og skal kunne
overtage ansvar og alle opgaver med kort varsel. Står for foreningens parader og koordinering heraf.
Kontaktperson til Jægerspris Lejren og anmelder fejl og skader på inventar og på bygningen.
Ansvarsområdet er uforandret.
Ivan Søndergaard – kasserer – fører foreningens regnskab og fremlægger det revidere regnskab ved den
årlige generalforsamling. Ansvarlig for årets fugleskydning. Ansvarsområdet er uforandret.
Tommy Harder – lokalredaktør – modtager relevant stof til bladet fra Bestyrelsen herunder eget stof og
fremsender det til bladredaktionen ”baretten”.
Torben Andreasen – webmaster – udenfor bestyrelsen er foreningens ”redaktør” af hjemmesiden
www.nordsjaelland.danmarksveteraner.dk og sørger for alle relevante opdateringer på hjemmesiden både
hvad angår program mæssige opdateringer og foreningens aktiviteter.
Niels Erik Sørensen, Simon Philipsen og Bjarne Rasmussen – er foreningens fest- og aktivitetsudvalg –

har ansvaret for nye og allerede etablede aktiviteter. Står for afviklingen af fester m.v. Står for alt indkøb
til foreningen herunder diverse ”køkkenmaskiner”. Indkøb koordineres med kasserere.
Udfærdiger relevant stof til redaktøren omk. skydning og bowling.
Hvad angår fester hjælper alle til ved behov!
Samtlige papirer i forbindelse med generalforsamlingen blev gennemgået. Referat, vedtægter og tegnings
rettigheder blev underskrevet til Nordea Bank. Tilsvarende underskrevet sæt findes i foreningens lokaler.
Gert Andersen afleverer de underskrevne dokumenter i Nordea, Hillerød. Særlig instruks om dette er sendt
til bestyrelsen og foreningens revisor Hans Høg.
Næstformanden gennemgik alle foreningens aktiviter frem til næste bestyrelsesmøde den 8 juni samt
aktivitetplan til ”Baretten” fremad til næste bestyrelsesmøde. Se ”Barettens” deadline for lokalstof frem til
20. maj 2017.
Endnu engang tak til Thomas for referatet og for din deltagelse!
Såfremt der er nogen i bestyrelsen som syntes at der er for mange ”sorte” huller og for megen usikkerhed
om de næste måneders program og aktiviteter kan vi altid indkalde til et ekstra møde. Møder skal holdes
når der er behov herfor!
Til Torben:
Vil du skrive de to nye bestyrelses medlemmer ind på hjemmesiden:
Tommy Harder
Gartnervænget 43
3660 Stenløse.
Mobil 20122090
tommy-rock@c.dk
Bjarne Rasmussen
Strynøvej 6
3140 Ålsgårde
Mobil 21525892
j.b.rasmussen@pc.dk
Vil du samtidig åbne op for tilmeldingen til forårsfesten 1. april og evt udsende en mail til vore medlemmer
omk. festen.

