Referat af bestyrelsesmøde den 16.august 2017 i Jægerspris Lejren.
Deltagere:
Gert Andersen
Klaus Lundin
Niels Sørensen
Ivan Søndergaard
Bjarne Rasmussen
Simon Philipsen
Johnny Weismann
Tommy Harder ( ferie)
Torben Andreasen (ferie)
Bestyrelsesmødet bliver afholdt i henhold til udsendt agenda.
Referat fra 7. juni 2017 er godkendt.
Flagdag 5. september. Her deltager vi med fane og fanehjælper i hhv. Frederikssund og Helsingør. I Frederikssund
sørger Klaus for fanen og deltager der sammen med Niels (deltagernes hjemkommune). Simon og Bjarne deltager i
Helsingørs flagdag (Bjarnes hjemkommune) jeg kan allerede nu fortælle at Mogens ikke kan deltage i Helsingør
pga sygdom. Gert deltager i Halsnæs (hjemkommune). Gert vil sørge for bestilling af indmeldelsesblanketter som kan
uddeles på flagdagen. Tilmelding til Helsingør Kommune for 2 personer er foretaget. Paradepåklædning, hvide
handsker og store dekorationer.
Bengnavergilde afholdes lørdag den 9 september kl 1800 i Jægerspris Lejren. Pris pr. deltager er 175,- kr.
Hjemmesiden opdateres og der åbnes for tilmelding. Sidste tilmeldings frist er mandag 4. september kl. 2100. Klaus og
Niels sørger for evt. borddækning og vin. Gert bestiller på Skævinge Kro og sørger for chokolade til dessert.
Forsvarets Dag på Kronborg afholdes den 16. september 2017 fra kl 0900-1600 og udgår fra Axeltorv, Torvegade 3. Vi
deltager med fane og fanevagt, Simon og Mogens – Gert er reserve. Frokost for de to fanebærere betales af foreningen.
Gert sørger for alle tilmeldinger. Danmarks Veteraner betaler for transporten efter gældende regler. Paradepåklædning,
hvide handsker og store dekorationer.
Det blev aftalt at reglerne for gaver i forbindelse med ”runde dag” bibeholdes, men udvides således, at hvis en fra
Bestyrelsen foreslår et medlem der tidligere har gjort en stor indsats for foreningen så kan vedkommende ”begaves”.
Bestyrelsen blev orienteret om ”Formanden har ordet” i Baretten, at alle i god tid fortæller deres pårørende om
muligheden for at vi stiller med fane og fanevagt til et medlem ved hans eller hendes bisættelse eller begravelse.
Bowling og skydning starter – Gert sørger for opslag på FB. Der er afsat 500,- kr. til hver som kan bruges enten på
juleafslutning, eller gratis deltagelse eller gratis ammunition begge med det formål at tiltrække evt. nye deltagere.
Gert orienterede om det kommende formandsmøde i Holstebro og ønsket fra en ny forening for ”kvindelige veteraner”
som en selvstændig forening på lige fod med værnspræsterne, motorcyklister mv.
Der var enighed om at tommelfingeren vender nedad. Veteraner er veteraner og opdeles ikke i køn, religion eller andre
opdelinger. Argumentet var bl.a. at hvor stopper denne opdeling - så enstemmigt nej tak til ”saudiske” tilstande, men ja
til at man til enhver tid kan oprette sin egen klub i f.eks. Nordsjælland og have sine egne selvstændige klubaftener og
aktiviteter.

Hvad vil vi med vores forening på kort og lang sigt? Og skal Nordsjælland have en veterancafe og i hvilket regi skal
den bestyres. Der var enighed om at vi nu skal benytte vores pavillion aktivt i bestræbelsen for at få nye medlemmer.
Vi bruger arbejdsdagen 1. oktober til at stille den op. I 2018 vil vi deltage i forskellige arrangementer, foreningernes
dag, Krudt-dag på Flagdag, Kulturnat og ved andre lignende arrangementer i Nordsjælland, først og fremmest for at få
nye medlemmer, og muligheden for at sælge foreningens merchandise, t-shirts veteran-kasketter mv.
Gert deltager i et seminar i Karup omk. veterancafeer. Der afholdes straks herefter et ekstraordinært bestyrelsesmøde
med dagsorden – Veterancafe. Gert vil fortælle om seminaret og de erfaringer som blev gjort. Herefter tager
foreningen stilling til om vi skal arbejde videre med en veterancafe i Nordsjælland
1. oktober er arbejdsdag hvor vi gør rent overalt og foretager evt. udbedringer og reparationer. Efter rengøringen vil der
være fælles spisning. Arbejdsdagen er meddelt i Baretten som en aktivitet.
Foreningen har stadig 600,- kr. til gode hos Danmarks Veteraner. Faktura på bengnavergilde fremsendes til landskassereren der så udbetaler restbeløbet. Foreningen har herefter for 2017 modtaget i alt 4000,- til forskellige aktiviteter.
Den 14. august hver år har Danmarks Veteraner Nordsjælland Fødselsdag. I år havde vi en veteranaften den 10. august
altså 4 dage før foreningens fødselsdag!!?? Selvfølgelig skal foreningens fødselsdag fejres med afholdelse af en
veteranaften. Fremover vil der altid være en veteranaften den 14. august. Falder den 14. august på en lørdag/ søndag er
der veteranaften om mandagen.
Webmaster Torben Andreasen, vil du sørge for at vores hjemmeside bliver opdateret med vore aktiviteter og der hvor
der kræves tilmelding. – på forhånd tak!
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 5. oktober kl. 1930.
Udenfor referat:
Ved næste bestyrelsesmøde syntes jeg vi skal drøfte et punkt på dagsordenen der hedder - ”veteranaften - med et tema”.
F.eks. en Jutlandia-aften, Gaza-aften, Cypern-aften, Irak-aften, Afghanistan-aften osv. Ideen er kommet fra Hans Høg.

