
Referat af bestyrelsesmøde den 6 maj 2018 
 
Bestyrelsen med 2 suppleanter deltog. 
Fraværende:  
Klaus Lundin 
Tommy Harder 
 
Referat fra 1. marts samt det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 23. maj 
blev godkendt. Det blev præciseret, at alle i bestyrelsen SKAL fremsende en  
mail til Torsten Vartman og heri meddele, at man ikke længere har personfølsomme 
oplysninger liggende vedr. Danmarks Veteraner Nordsjælland hverken i papirform  
eller digitalt, at alt er slettet og papirer/lister er makuleret. 
 
Vedr. repræsentantskabsmødet 2018.  Rune gav en kort orientering.  Alle har her til  
morgen modtaget en mail fra Rune med referat fra mødet i Karup hvorfor der ikke er nogen 
til at referere yderligere. 
 
Næste "deadline" for indlæg til Baretten er 15. juni.  Baretten omdeles uge 28. 
Herefter udkommer Baretten kun i 2-halvår 2 gange med omdeling hhv uge 40 & 49. 
 
Sankt Hans Aften, der udsendes FB opdatering og hjemmesiden er opdateret.   
Start kl 1500 med petanque, dækning af borde, klargøring af grill, kammeratlig samvær mm. 
spisning kl 1800.  Menu - grillstegt oksemørbrad med diverse kartofler og salat, pris 125 kr. 
pr. person.  Der købes et mindre antal portioner af kartofler og salat end antallet af deltagere 
så vi undgår madspild. 
 
Som en ny aktivitet "inviteres" alle nye medlemmer til førstkommende veteranaften for  
at fortælle om deres mission og hvad de har foretaget sig i deres evt. fortsatte militære karriere. 
En kort præsentation på 10 min anbefales.   Hvis nogen har lyst til et større foredrag af særlig 
 
karakter er der også mulighed for dette. 
Vi skal stadig have vor pavillion i sving - 5 september på flagdagen vil være en oplagt  
mulighed.  Vi skal også holde øje med "åbne dage" hos Den Kongelige Livgarde hvor f.eks.  
Vestsjælland sidst deltog med pavillion og præsenterede sig for nye medlemmer.  
Også Garderhusarerne i Slagelse er oplagt. 
 
Veterancafe Nordsjælland/Halsnæs kan låne pavillionen til kommende aktiviteter i Frederiksværk 
og Hundested.  
 
Vor kommende fødselsdag (29 år) 14. august afholdes med Petanque, dartspil mm i Jægerspris 
Lejren.  Vi byder på diverse pizzaer og vin og vand den aften.  Pizzaer indkøbes når vi kender  
antallet af deltagere (ingen tilmelding).  
 

Andet: 
Vor fanebærer Rune Rosenkranz har ønske at vi stiller med faner, 
foreningsfanen og NATO-fanen den 15. september ved Oppe Sundby 
Kirke kl 1300 når han skal giftes. 
 


