De Blå Baretter
Lokalforening Nordsjælland
Danmarks internationale Veteran Organisation
www.dbb-nordsjaelland.dk
Referat af bestyrelsesmøde d. 5. februar 2015, kl. 19.30, i bygn. 65 i Jægersprislejren.
Tilstede: Vagn Erik Hove (VEH), Klaus Lundin (KL), Ivan Søndergaard (IS), Ib Jensen (IJ), Niels Erik
Andersen (NEA), Bent Strand (BS), Niels Erik Sørensen (NES), Knud Nørhave (KN), Simon Philipsen (SP),
Hans Høg (HH), Mogens Larsen (ML), Torben Andreasen (TA).
Indbudt gæst: Gert Lødrup Andersen (GLA).
Ikke tilstede: Stefan Vogelius (SV), Leif Jacobsen (LJ).
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 5. december 2014.
2. Orientering fra formanden.
3. Orientering vedr. bowling, skydning og hjemmeside.
4. Den kommende generalforsamling.
5. Valg.
6. Veteranaften d. 12. februar og 3. marts.
7. Veteranaften d. 12. marts i Humlebæk.
8. Økonomistatus og årsregnskab 2014.
9. Eventuelt.
1.) Referatet blev gennemgået og godkendt.
2.) Orientering fra formanden.
Forslag fra næstformanden i DBB om oprettelse af ERFA-gruppe på Sjælland. Giver lokalforeninger
mulighed for at mødes og udveksle erfaringer og gode idéer.
Henvendelse fra kommunen vedr. Flagdag. Leif Jacobsen deltog i møde bl.a. borgmesteren på Pedersholm
d. 5. febr. 2015. Flagdagen forventes fremover, at blive afholdt i Frederikssund.
TA er blevet back-up for landskartoteksføreren.
3.) Bowling:
LJ har fremsendt plan for deltagelse i kommende landsturnering i bowling. Vi forsøger at stille to hold. Der er
planlagt ekstra træningsdage. Tilmelding senest d. 15. marts. Arrangørerne udtager de 6 bedste hold på
landsplan, til den endelig turnering i april.
Skydning:
NES orienterede om skydning. Resultat fra sidste skydning sendt til lokalredaktøren. Stadig intet resultat af
landsskydningen. Har kontaktet Henning Nielsen for resultat og tidspunkt for præmieoverrækkelse.
Hjemmesiden:
Opdateret d. 5. febr. med aktuelle medlems- og tjenestedslister og omtale af og tilmelding til Bornholm Rundt
på cykel.
SP gjorde opmærksom på, at vi betaler kr. 45.- om året for gammel hjemmeside hos DK Hostmaster. TA
undersøger.
4.) Kommende generalforsamling:
Dagsorden iflg. vedtægterne, med indlagt pause før punktet Valg.
18 indbydelser er udsendt til modtagere af årstegn og fredsprismedaljer
Spisning består igen i år af 3 stk. smørrebrød samt 1 øl/vand for kr. 50.-.
5.) Valg:
VEH genopstiller ikke til posten som lokalforeningsformand. Røster i forsamlingen mente, at det ikke
kunne afholde ham fra, at fortsætte i bestyrelsen som menigt medlem.
Bestyrelsen indstiller Gert Lødrup Andersen, Cypern 23, 24, som ny lokalforeningsformand.
Knud Nørhave og Bent Strand genopstiller som bestyrelsesmedlemmer.
TA forespurgte om der egentlig ikke burde være 2 revisorer kontra 1, som det er nu, men der var enighed
blandt bestyrelsen, om at fortsætte med 1.
Næste repræsentantskabsmøde er i Karup d. 17-18 april.
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6.) Veteranaften i Jægerspris:
12. februar er kammeratskabsmøde.
03. marts er der foredrag ved KL om Jægersprislejrens historie.
7.) Veteranaften i Humlebæk:
Arrangementet annonceres også i lokalaviserne i 3000-området.
De som ikke mødte frem til generalforsamlingen for at modtage medaljer og årstegn, indbydes til denne
veteranaften.
8.) Økonomi:
HH orienterede om økonomien og gennemgik det reviderede regnskab. Der var kritik af indbetalinger på
bankkonto fra landsforeningen, som var sket uden bilag og som viste sig at være fejlindbetalinger.
Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen med en kassedifference på kr. 41.-.
Det var glædeligt at se, at budget og regnskab stemte over ens.
9.) Eventuelt.
Hovedbestyrelsen ønsker genoptagelse af DBB i Danske Soldaterforeningers Landsraad (DSL) og stiller
dette som forslag ved det kommende repræsentanskabsmøde.
Lokalforeningen har været inviteret til deltagelse i DSL-møde i Gladsaxe Hovedbibliotek d. 4. februar men
kunne ikke deltage. Vi er blevet bedt om at stille en kandidat til suppleantpost i DSL og GLA vil blive indbudt
til et møde.
VEH takkede for et roligt møde og ønskede alle en god hjemfart.
Således opfattet og nedskrevet

Torben Andreasen
referent
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