Referat af bestyrelsesmøde den 7. juni 2017 Jægersprislejren.
Deltagere:
Gert Andersen
Klaus Lundin
Niels Sørensen
Ivan Søndergaard
Bjarne Rasmussen
Torben Andreasen
Tommy Harder
Simon Philipsen (fraværende)
Referat fra torsdag den 2. marts 2017 er godkendt.
Festudvalget foretager alt indkøb til Sct. Hans Aften (Klaus + Niels)
Mad og chokolade indkøbes så snart vi har endeligt antal deltagere og meddeles den 19 juni.
Endelig menu rødt kød, pølser og kartoffelsalat, kaffe og chokolade.
Flagdagen den 5. september her deltager DVN i hhv. Frederikssund og Helsingør. Flytter Frederikssund
deres flagdag til om eftermiddagen eller sådan at tidspunktet kolliderer med Helsingørs – deltager DVN i
Helsingør som lovet.
Bengnavergildet den 9. september her er det aftalt at maden leveres fra Skævinge Kro som sidst med
brasekartofler, hvide kartofler og sauce. Prisen er aftalt til 175,- kr. pr. kuvert.
Bestyrelsen er orienteret om den betydelige budgetoverskridelse der vil være på transport for 2017 pga.
yderligere 2 uforudsete rejser for formanden til Jylland (Fredericia, og Holstebro formandsmøder).
Kasserer gennemgik regnskaberne, ingen større ændringer. DVN har modtaget et foreløbigt beløb på
3400,- kr. til hjælp til diverse arrangementer. Med Sct. Hans aftens udgifter vil vi yderligere modtage et
beløb på 600,- kr.
Bowling og skydning ingen bemærkninger.
Veteranaften den 14. juni har vi petanque kl. 1800 og kl. 1900 går vi indendørs og hører på et foredrag af
Tommy garneret med ”film” og billeder på storskærm (Gert sørger for et 40” fladskærms tv til formålet).
Bestyrelsen blev informeret om filmoptagelser på Kastellet hvor vi deltager med fane og fanehjælper den
fredag den 16. juni. Optagelserne skal anvendes i en TV serie der hedder ”Kriger”.
Lars Hansen kom med en prof. kaffemaskine der lynhurtigt kan brygge 12 kopper kaffe. Senere har Lars
også en projektor med som kan anvendes i det andet rum. Begge dele er fra en skole der har kasseret det
og indkøbt andet udstyr.
Gert har kontaktet SAWO A/S hvor vi får yderligere kaffekander, filtre og Frellsen afkalker beregnet til
netop vor type kaffemaskine.
Vi kan også hente paller til et evt. Sct. Hans Bål – Gert mangler bare en trailer!!
Under evt. var der ønsker om at vi tilgodeser tidligere medlemmer med gaver i forb. med runde
fødselsdage som en fortsat ”tak” for deres indsats.

Jeg foreslår at øl- og sodavandskassen står for dette i fremtiden, idet jeg har svært ved at se en hvordan
foreningen kan dele sol og vind lige og hvem som skal have en erkendtlighed – punktet tages op på næste
bestyrelsesmøde.
Vi skal have fortalt vore medlemmer om muligheden for at foreningen kan stille med vor foreningsfane og
hjælper i forbindelse med bisættelser og begravelser. (Torben kommer med et udkast til hjemmesiden og
Gert vil skrive om dette i forbindelse med næste udgivelse af Beretten – ”Formanden har ordet”)
Næste bestyrelsesmøde er den 16. august 2017 kl 1930 i Jægersprislejren – god sommer!

