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Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 2. december 2015 i Jægersprislejren, bygn. 65.
Deltagere: Gert Lødrup Andersen (GLA), Klaus Lundin (KL), Ivan Søndergaard (IS), Bent Strand, Niels Erik
Andersen, Ib Jensen, Niels Erik Sørensen, Knud Nørhave.
Udenfor bestyrelsen: Mogens Larsen, Torben Andreasen.
Afbud fra: Simon Philipsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra tirsdag den 6. oktober 2015.
2. Godkendelse af vedtægter inden fremsendelse til Hans Høg for korrekturlæsning
og evt. rettelser af fejl m.m.
3. Udfærdigelse af aktivitetsplan for 2016.
4. Aktiviteter i forbindelse med medaljeoverrækkelsen den 30. jan 2016.
Eventuelt.
1. Referat fra b.møde d. 6. oktober 2015 blev godkendt.
2. Rettelse af vedtægter.
§8, Dagsorden punkt k.: sidste ord rettes til repræsentantskabsmøde.
§13, linie 4. teksten afholdes 5 uger på dagen rettes til afholdes tidligst 3 uger og senest 5 uger efter
Vedtægter blev godkendt og vil blive fremsendt til Hans Høg for korrektur, inden fremsendelse til hovedbestyrelsen for godkendelse.
3. Alle rettelser og tilføjelser er markerede med rødt i aktivitetskalenderen.
Januar.
Nyt punkt: Medaljeoverrækkelse lørdag d. 30. januar 2016 på Høvelte Kaserne.
Forslag om, at medaljemodtagere mødes i Jægersprislejren for fælles transport til Høvelte.
Efterfølgende en festligholdelse i Jægersprislejren med spisning? Men hvor mange modtagere er vi?
Der skal være tilmelding på hjemmesiden og til GLA. Der skal inviteres via nyhedsbrev.
Vi afventer invitation fra Forsvaret med tidsplan for parade og aftaler evt. arrangement d. 13. jan. ved
Veteranaften.
Februar.
Skydning flyttes fra d. 8. februar til d. 15. februar.
Marts.
Bestyrelsesmøde flyttes fra d. 22. marts til d. 3. marts.
Skydning flyttes fra d. 14. marts til d. 7. marts.
Veteranaften d. 10. marts, evt. i Hillerød eller Humlebæk. Foredrag?
Maj.
Veteranaften/petanque d. 10. maj. Start tid ændres til kl. 18.00. Skulle der vise sig interesse for at spille
petangue på det tidspunkt, kunne det måske være interessant med pizza.
NY aktivitet. Lørdag d. 21. maj kl. 10.00. Kanotur på Tystrup-Bavelse søerne. KL har forbindelse til nogle
kanoer m. tilbehør og vil arbejde på sagen.
August.
Veteranaften/petanque d. 11. august. Start tid ændres til kl. 18.00.
September.
Veteranaften/petanque d. 08. september. Start tid ændres til kl. 18.00.
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November.
Julefrokost flyttes fra d. 19. november til d. 26. november.
Generel ændring.
Bowling. Tidspunkt ændres fra 14.45 til 13.45 for at undgå den tætte eftermiddagstrafik.
4. Se punkt 3, januar.
Eventuelt.
GLA foreslog general Gustav Grüner som foredragsholder. GLA har været tjenstgørende med GG på
Cypern. God idé!
GLA er i Korea på UN Peacekeepers Day og vil søge om tilladelse til at lægge en krans på FN Kirkegården i
Busan på dagen.
IS kunne oplyse, at lokalforeningen på nuværende tidspunkt har en kassebeholdning på ca. kr. 46.800.-.
Samtidig meddelte han sin afgang som kasserer, efter 26 år på posten, ved den kommende
generalforsamling.
Således opfattet og nedskrevet
Torben Andreasen, referent
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