
Bestyrelsesmøde den 1. december 2016 kl. 1930 i Jægersprislejren 

Bygn. 65. 

Afbud fra Simon Philipsen, 

 

 

1 – Referat fra bestyrelsesmøde 6. oktober 2016 blev godkendt 

 

2 – 2-halvår af aktivitetskalenderen blev gennemgået, Torben udsender aktivitetskalenderen straks efter 

bestyrelsesmødet og når alle rettelserne er tilføjet. 

 

3 – Muligvis deltager Gert Andersen og Klaus Lundin i Ringsted den 7. december.  Gert og Klaus aftaler 

dette individuelt.  Simon Philipsen og Klaus Lundin deltager med fane den 22. december på Kastellet. 

Gert sørger for tilmelding. 

 

4 – Forslag til den ordinære generalforsamling 2017: Forslag nr. 1 blev vedtaget.  Max alder for fanebærer 

og hjælper er 70 år.  For bestyrelsesmedlemmer, revisor eller suppleant gælder, at man ikke kan vælges 

efter man er fyldt 72 år. 

 

5 – Yderligere forslag til den ordinære generalforsamling 2017. 

a. §12 Formand og kasserer disponerer hver for sig. 

b. Navneændring og forslag: Danmarks Veteraner, Nordsjælland. 

c. Danmarks Veteraner, De Blå Baretter Nordsjælland. 

d. Navneændring ændres i §1 i vedtægterne – som herefter kaldes ”lokalforening” i vedtægterne.  

6 – Formanden orienterede om Banken Nordeas fremtidige krav til foreningen omk. vedtægter, 

tegningsregler og referat af ordinær generalforsamling.  Skal underskrives af den samlede bestyrelse med 

CPR. nr. adresse og kopi af legitimation i.e. Sygesikringskort, kørekort pas.  

7 – Lokalforeningen har oprettet en ny facebook gruppe med lokalforeningens evt. kommende nye navn 

foreløbig som en lukket gruppe under navnet – Danmarks Veteraner, Nordsjælland. 

8 – Torben Andreasen har foreløbig lavet lokal-tekst og lokalforeningens aktiviteter t.o.m. april 2017. Den 

første ”deadline” for Baretten #1/2017 er den 20. december 2016.  Gert skriver mindeord for Poul 

Hemming Hansen samt ”formanden har ordet” og en mail fra webmaster og sender det snarest muligt til 

Torben.  

9 – (skal indføres i aktivitetskalenderen for 2017) (dato?? Kl. 1200) – Bowlingturnering i Odense iflg. Simon 

– Tilmelding.  

OBS! Vent med at udsende den endelige aktivitetsplan indtil bestyrelsen har læst korrektur!! 

Næste bestyrelses møde er onsdag den 1. februar 2017 kl. 1930 i Jægersprislejren bygn. 65 

 

Tak til alle for jeres indsats i 2016 – vi ses i 2017! 


