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Referat af bestyrelsesmøde d. 11. juni 2015 i Jægersprislejren, bygn. 65.
Til stede var: Gert Lødrup Andersen (GLA), Klaus Lundin (KL), Ivan Søndergaard (IS), Niels Erik Andersen (NEA),
Bent Strand (BS), Niels Erik Sørensen (NES), Ib Jensen (IJ), Simon Philipsen (SP), Knud Nørhave (KN).
Uden for bestyrelsen: Mogens Larsen (ML), Torben Andreasen (TA).
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2015
2. Kort orientering fra formanden
3. Gennemgang af foreningens vedtægter
4. Kassereren gennemgår foreningens økonomi. Herunder særlige indtægter og udgifter.
5. Formanden gennemgår engagementet mellem foreningen og Nordea
6. Næstformanden gennemgår diverse ”fest- og flagdage” hvor vi er tilmeldt m.v.
7. Bowling, skydning og petanque
8. Baretten og vores hjemmeside m.v.
9. Status på Sankt Hans aften
10. Ændring af datoer bestyrelsesmøde og veteran-aften i august.
1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. marts 2015 blev godkendt.
2. GLA har skrevet til Hillerød, Halsnæs og Frederikssund kommuner, vedrørende deres veteranpolitik eller mangel på
samme. Bl.a. fremgår det ikke af deres hjemmesider, om de har en veteranpolitik.
a. Halsnæs har svaret, at de er i fuld sving og at de har personale på kursus i Veterancentret i Ringsted.
b. Hillerød har indbudt GLA til møde med kommunen og aktører på veteranområdet.
c. Frederikssund har kvitteret for modtagelse af henvendelsen. GLA afventer.
GLA oplyste, at vi på nuværende tidspunkt har fået 9 nye medlemmer i 2015. Hovedbestyrelsen har besluttet, at alle
nye medlemmer i 2015 er kontingentfri i året.
3. GLA fremlagde forslag til ændringer af foreningens vedtægter. Det blev besluttet, at en arbejdsgruppe på 2-3
personer skal nedsættes, for at arbejde med dette, frem mod den kommende generalforsamling.
4. IS gennemgik regnskabet for første halvår. Det så fornuftigt ud.
5. GLA har været i kontakt med Nordea, da der har hersket tvivl om, hvordan foreningens bankkonto var oprettet. Det
er nu slået fast, at kontoen er en foreningskonto, oprettet i IS navn og cpr.nummer, da vi ikke har et CVR-nummer.
Renter på kontoen bliver ikke tilskrevet kassereren skattemæssigt. GLA har været i kontakt med landsforeningen og er
blevet oplyst, at vi kan bruge deres CVR-nummer.
GLA og IS går i Nordea i Hillerød og får de sidste formalia på plads.
6. KL gennemgik fest- og flagdage.
a. Forsvarets Dag på Kronborg i Helsingør.
Som noget nyt, er der i år tilmelding direkte på landsforeningens hjemmeside og frokosten i kasematten er gratis for de
tilmeldte.
b. Flagdagen, d. 5. sept.
Det blev d. 3. dec. 2014 aftalt, at vi fremover deltager i De Danske Forsvarsbrødres arrangement i Frederikssund.
KL kontakter dem om tid og sted og viderebringer oplysningerne snarest til lokalredaktøren, så vi kan bringe dem i
Baretten og på hjemmesiden.
c. Jubilarstævnet.
Bliver i år afholdt d. 26. sept. på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Går på skift mellem Slagelse og Holstebro.
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d. FN-Dagen d. 24. okt.
Vil, som sidste år, blive fejret i Jægersprislejren, i og omkring bygn. 65.
e. 22. dec. Mindedag.
Kransenedlægning ved landsforeningen.
f. NATO-dagen, d. 4. april.
g. Danmarks befrielse d. 4. maj.
Markeres ved arrangement i Frederikssund havn, Sydmolen ved Minen. Arrangør Frederikssund Marineforening.
h. UN Peacekeepers Day, d. 29. maj.
Fejres ved parade i Kastellet. Arr. landsforeningen.
7.
a. Bowling. SP overtager ansvar for lokalaktiviteterne fra Leif Jakobsen. SP oplyste, at landsturneringen muligvis bliver
flyttet til marts måned og vil fremover blive i KSO-regi.
b. Skydning. NES oplyste, at der er sommerpause indtil sept. SP oplyste, at der arbejdes på, at kommende
landsskydninger bliver i KSO-regi og, som noget nyt, vil foregå med militære våben på 200 meter.
c. Petanque. KL oplyste, at en lille sluttet flok mødtes første lørdag i måneden. Et skuffejern skal indkøbes til
renholdelse af banen.
8.
a. Hjemmesiden er blevet opdateret d. 7. juni. To gallerier fra 4. maj og Forårsfesten er lagt hjemmesiden.
Aktivitetskalenderen er opdateret frem til 30. sept. Det er lykkedes, at få adgang til det venstre tekstfelt på
hjemmesiden.
b. Lokalstof til Baretten er næsten færdigskrevet, men mangler oplysninger om deltagelsen i Forsvarets Dag og Sankt
Hans Aften. TA deltager ikke i disse arrangementer og beder derfor om oplysninger fra f.eks. NEA og også gerne
billeder fra Sankt Hans Aften.
Deadline d. 20. juli.
c. DGI / Klubliv. TA har løst gennemgået materiale fra Klubliv om mikro-sponsorater, men har svært ved at se, hvordan
vores lokalforening kan få glæde af det, da vi ikke deltager i ”større” stævner.
9. Status er 15 deltagere d.d.
10. Best.møde i august ændres til tirsdag d. 18. august.
Eventuelt. SP foreslog et Afghanistan foredrag på en veteranaften. Kender en militærperson i Ringsted, som gerne
kommer. Det undersøges, om vi kan holde et sådant foredrag i Humlebæk, d. 09. sept. eller d. 15. okt.
Næste best.møde er tirsdag d. 18. august 2015, kl. 19.30 i Jægersprislejren, bygn. 65.
Således opfattet og nedskrevet
Torben Andreasen
referent
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