Bestyrelsesmøde den 5. oktober 2017
Deltagere:
Niels Erik Sørensen
Klaus Lundin
Simon Philipsen
Ivan Søndergaard
Bjarne Rasmussen
Tommy Rock
Torben Andreasen
Gert Andersen (referent)
Johnny Weismann (afbud)
Mødet bliver afholdt i henhold til udsendt agenda.
Mødet startede med at vi i stilhed mindedes vor suppleant Bjarne Frandsen.
GLA har deltaget i et møde på FLS Karup omkring oprettelse og hvordan man driver en veterancafe. Veterancafeer
findes overalt i DK, men ingen i vort område. Seneste veterancafe er åbnet i Næstved Kommune og her fik
Bestyrelsen en orientering omkring veterancafe, veterankortet, Næstved Kommunes veteranpolitik og det
efterfølgende møde med borgmester, formand for arbejdsmarkedsnævnet og veterankoordinatoren alle Næstved
Kommune om oprettelse af en veterancafe – hvilke ressourcer der skal anvendes fremadrettet for at drive en
veterancafe.
Der aftales møde med Hillerød og Halsnæs Kommune vedr. oprettelse af veterancafe. GLA kontakter de berørte
kommuner snarest muligt.
Aktivitetskalenderen blev gennemgået og ændringer foretaget. Evt. ændringer kan foretages løbende.
Det er aftalt, at der fremover altid skal være en veteranaften/veteranarrangement den 14. august på foreningens
fødselsdag. Torben meddelte at han slutter som vores web-koordinator t.o.m. generalforsamlingen 2018.
Der nedsættes en arbejdsgruppe for brug af vores nye pavillion, ”en fremtids vision” for Danmarks Veteraner
Nordsjælland og ”brain storming” af ideer for foreningens fortsatte virke. Gruppen består af Niels Erik, Simon og
Tommy med flere. Gruppen vælger selv en mødeleder. Niels Erik indkalder til det første møde. Arbejdsgruppen
præsenterer sit oplæg ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde, når de mener at arbejdet er udført!!
FN-dagen afholdes med en parade kl 1800 – herefter middag forloren skildpadde fra Skævinge Kro.
(Torben vil du se på hjemmesiden – der er to henvisninger til FN-dagen. Den ene er overflødig og virker ikke). Husk
alle i andre og tilmelde jer snarest muligt.
Julefrokost – hvor vi bl.a. skal fejre Klaus´s 75 års fødselsdag. Julemaden leveres af Skævinge Kro, hvor Klaus
”sponsorerer” drikkevarerne. (Torben vi skal aftale en tekst til vor hjemmeside).
Såvel bowling som skydning har hver 500,- kr som kan benyttes til december efter eget valg, enten som ”gratis
deltagelse” ”gratis ammunition” eller hvad der er stemning for. Regning/bon for afholdte udgifter fremsendes til
kassereren omgående da det skal med på regnskaber for 2017.
GLA kontakter Per Viggo Jacobsen (Forsvarsakademiet – kendt fra TV mv.) for at høre om han vil holde et foredrag
foråret 2018.

