Referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober 2016 i Jægerspris Lejren.
Der var afbud fra Torben Andreasen og Niels Sørensen.
Referat fra bestyrelsesmødet den 17. august blev godkendt.
Ingen særlige aktiviteter i forbindelse med veteranaftener den 13/10 og 7/11.
Menu i forbindelse med FN-dagen er ”forloren skildpadde” fra Skævinge Kro evt. pris 100,- kr. pr. person.
Overrækkelse af medaljer vil ske ved parade udendørs eller indendørs afhængig af vejret kl. 1800.
Udendørs med faner, indendørs uden faner.
Traditionel julefrokost enten fra Jægerspris Lejren eller Skævinge Kro.
Foredrag ved oberst Lars R. Møller i 2017 kan afholdes veteranaften februar, marts eller april. Vi
undersøger om Lars R. Møller kan på de aftener hvor vi afholder veteranaften. Stedet hvor det kan afholdes
er enten Hillerød Rådhus eller i Humlebæk Dagcenter.
Aktivitetsplanen blev gennemgået for første halvdel af året med en tilføjelse til bowling.
18. marts kl. 1200 Bowling turnering i Odense – tilmelding kræves.
Forslag til vedtægter for generalforsamlingen i 2017 blev vedtaget. Navneændring hvori navnet Danmarks
Veteraner skal indgå. Formanden redegjorde for forslagene til vedtægtsændringerne og fremførte bl.a.
”Formanden har ordet” som er skrevet og udkommer i Baretten #7/12. Vi skal have nye medlemmer i
bestyrelsen, fanebærere og –hjælpere og derfor er det op til foreningens højeste myndighed
generalforsamlingen at være bevidst om sit ansvar herfor.
Medlemmer af bestyrelsen og revisor kan max. sidde i 3 valgperioder og kan herefter ikke genvælges. Der
kan ingenlunde dispenseres fra reglen. Bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleanter er ikke omfattet af 6
års reglen.
Fanebærere og fanehjælpere samt deres suppleanter afslutter deres tjeneste i det år de fylder 70 år op til
en generalforsamling. Der kan ingenlunde dispenseres fra reglen. Revideret tekstforslag fremlægges ved
næste bestyrelsesmøde
Baretten #8/2016 udkommer ikke pga. besparelser i Danmarks Veteraner. Baretten vil kun udkomme i 4 til
5 eksemplarer i 2017.
Knud Nørhave meddelte at han ikke genopstiller til Bestyrelsen i 2017.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 1. december 2016 kl. 1930 i Jægerspris Lejren bygning 65.
Aktivitetsplanen for 2017 andet halvår færdiggøres ved ovennævnte bestyrelsesmøde.

