De Blå Baretter
Lokalforening Nordsjælland
Danmarks internationale Veteran Organisation
www.dbb-nordsjaelland.dk
d. 19. august 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. august 2015 i Jægersprislejrens bygn. 65.
Til stede: Gert Lødrup Andersen (GLA), Ivan Søndergaard (IS), Knud Nørhave (KN), Ib Jensen (IB), Niels
Erik Andersen (NEA), Bent Strand (BS), Niels Erik Sørensen (NES), Simon Philipsen (SP).
Uden for bestyrelsen: Mogens Larsen (ML) og Torben Andreasen (TA).
Afbud: Klaus Lundin.
Dagsorden:
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. juni 2015
Kort orientering fra formanden
Kasseren gennemgår foreningens økonomi. Herunder særlige indtægter og udgifter mv.
Faner
(Næstformanden er på ferie) hvorfor formanden gennemgår diverse ”fest- og flagdage” hvor vi er
tilmeldt 5. sept. (26. sept.?)
Buketter i forbindelse med flagdagen
Jubilarstævne 25/26 sept. 2015 i Slagelse.
Bowling, skydning og petanque
Baretten og vores hjemmeside m.v.
Status på ”Bengnavergilde” den lørdag den 12 sep.
Arbejdsdag den 03. oktober – Hvem, hvad, hvor meget og hvorfor?
Evt.

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. juni 2015 blev godkendt.
2. GLA kunne oplyse, at lokalforeningen hen over sommermånederne, har haft en tilgang af 6. nye
medlemmer. Et glædeligt resultat. GLA har blevet inviteret til at deltage i Hillerød Kommunes arrangement d.
5. september. Har tænkt sig, hvis muligt, at oplyse om vores eksistens og opfordrede til øvrige, at gøre det
samme, ved andre kommunale arrangementer.
3. IS oplyste at status er uændret, da der hverken har været til- eller afgang på kontoen side sidste møde.
GLA er blevet oplyst, at hvor konto skal ændres til en NemKonto, da vi har fået et CVR-nummer. IS tager
kontakt til banken.
4. GLA har, hos landsforeningen, efterlyst regler for brug af diverse faner, men har endnu intet modtaget.
Dannebrogsfanen anvendes d. 5. september i Frederikssund og bliver efterfølgende afhentet af GLA, som vil
tage den med til Hillerød.
4½. GLA har modtaget lykønskninger fra Næstved og Omegn i anledning af Nordsjællands fødselsdag.
Formanden havde derfor besluttet, at det første år i de næste 25, skulle fejres med ”Sprudelwasser” og
kransekage.
5. På flagdagen d. 5. sept. er vi repræsenteret ved følgende arrangementer:
Kl.09.30, Torvet i Frederikssund og ved efterfølgende arrangement af NEA & BS med fane.
D.19.08.15 OBS! Arrangement i Frederikssund aflyst af soldaterforeningerne i Frederikssund af ukendte
årsager.
Kl.14.30, Ullerød Kirke ved Hillerød. GLA & IS med fane. SP er back up for IS.
26. September: Lokalforeningen deltager ikke I Jubilarstævne, da dette er et Landsforenings arrangement.
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6. Iflg. lister, tilsendt af landsforeningen, skal der lægges 6 buketter. NES tager sig af det praktiske og
regning tilsendes landskassereren.
7. Se punkt. 5.
8. Bowling starter d. 20. august. SP oplyste, at landsstævnet bliver afholdt i Odense d. 19. marts 2016 og at
den danske nationalret vil blive serveret. Mums!
Skydning starter d. 14. september. NES vil ikke kunne deltage ved landsstævnet, men lagde samtidig op
til afholdelse af et evt. klubmesterskab.
Petanque har været afholdt en gang. Eneste deltager var BS, da Klaus var ude at rejse. Deltagerantal er
ikke usædvanligt. Skal aktiviteten stoppe?
9. Hjemmesiden er opdateret, bl.a. på aktivitetskalenderen og referater.
Lokalstof til Baretten ar klar til afsendelse. Deadline d. 20. august. GLA sender ”Formanden har ordet”.
10. NEA efterlyser hjælp til Bengnavergildet. NEA sørger for kød og sovs, IS køber, skræller og koger
kartofler, SP sørger for tilbehør og NES sørger for vin.
Hjælpere mødes kl. 16.00.
11. Fanen skal eftergås for løse søm og skruer, samt pudses. Almindelig afstøvning, pudsning og maling.
12. Intet til Evt.
Formanden takkede for god ro og orden. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 19.30 i
Jægersprislejren.
Allerede nu kan jeg oplyse, at jeg ikke kan deltage og at der derfor skal findes en anden referent til dette
møde.
Således opfattet og nedskrevet

Torben Andreasen, referent

Lokalforeningsformand Gert Lødrup Andersen
Thannersvej 20, 3310 Ølsted
Tlf. 22 35 15 55 ell. gert.lodrup@gmail.com

