Mødereferat torsdag den 4. oktober 2018 i Jægerspris Lejren bygn 65.
Deltagere:
Klaus Lundin
Niels Sørensen
Tommy Harder
Bjarne Rasmussen
Mogens Juul
Torsten Vartman
Gert Andersen (referent)
Referatet fra 9. august blev godkendt.
Eskil Bergers foredrag afholdes den 11. oktober 2018 mødetid kl 1800 - foredraget starter kl. 1900. Der
udsendes endnu en invitation til alle medlemmer pr. mail. Foruden foreningens medlemmer er følgende
veterancafeer inviteret Halsnæs, Hillerød, Gribskov og Egedal. Der holdes ”kog” i Facebook opdateringerne
mht. invitationerne for hhv. Danmarks Veteraner Nordsjælland og veterancafeerne. Lars Hansen (medlem
DVN) låner os projektor, lærred, samt højtaleranlæg. Foredraget holdes i den fjerner ende af bygning 65
uanset antal.
FN dagen 24. oktober kl. 1800 hvor vi har en mindre parade og hvor der uddeles 4 stk. FN Soldaterforenings
Fredsprismedalje. De 4 modtagere er informeret pr. mail. Efter paraden er der spisning ”Forloren
Skildpadde med æg, brød og sherry”. Gert bestiller på Skævinge Kro. Der udsendes invitationer den 12.
oktober på mail ligesom vi inviterer på foreningens FB side.
Vi har modtaget brev fra Nordea om prisforhøjelse af gebyrer ved. Vor forenings konto. Det koster 300,- kr.
om året for hævekort og netbank. Det koster et gebyr på 600,- kr. hver gang der er personændringer i
vores bestyrelse eller ændringer i vores vedtægter. Gert har undersøgt hos f.eks. Sparekassen Sjælland.
Her er et startgebyr på 750,- for oprettelse, 150,- pr kvartal for konto og netbank samt 250,- kr. ved
ændringer i bestyrelse og/eller vedtægter. Gert undersøger priser hos Danske Bank. Danmarks Veteraner
samt Veteranstøtten har begge Danske Bank som bankforbindelse.
Aktivitetsplanen for 2019 blev gennemgået. Der aftales senere om nogle af aktiviteterne som
”fugleskydning” kan afholdes sammen med andre foreninger (Frederikssund Marineforening)
bengnavergilde sammen med (De Danske Våbenbrødre)?? Gert kalder på en ændring af vedtægterne.
Således at bestyrelsen kun består af max 3 medlemmer hvis opgaver udelukkende er af koordinerende art.
Medlemmerne skal selv stå for deres aktiviteter på skift. Da der er over 200 medlemmer vil der gå år
imellem de aktive 25-50 medlemmer skal lave en aktivitet. Aktiviteterne bliver også mere forskellige
afhængig af hvad den enkelte interesserer sig for. Motion, gardermarch, øl og vinsmagning, grill
madlavning/ kogekunst, besøg på den USA´s ambassade, foredrag mv. alt er i spil. Vi er nød til at ændre vor
forening fra at være en ”passiv forening” til en ”aktiv forening”.
Julefrokost den 24. november kl. 1800 med julemenu fra Skævinge Kro (pris pr person blev vist ikke aftalt)
ca. 125 kr. pr. medlem resten betales af foreningen. Alle kommer med en gave værdi 25,- kr. som vi ”jule
rafler” om.
Mogens fortalte om foreningens indestående. Hans Høg er tilkaldt for at yde assistance til kassererens
bogholderi-system samt øvrig support. Revision foretages i henhold til foreningens vedtægter.
Redaktion af Baretten #6-2018 deadline 9. november 2018 skal indeholde indkaldelse til Danmarks
Veteraner Nordsjællands ordinære generalforsamling torsdag den 22. februar 2019 kl. 1900.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter. Endvidere indrykkes vore aktiviteter
frem til og med udgave #1-2019 (papirudgaven uge 7-2019).
Gert fortalte om en ny aktivitet for foreningens medlemmer – skydning i Jægerspris/Sjælsø med HJV ger
Nordsjælland arrangeret i samarbejde med distriktets chef major Kenneth Myrer. Endvidere har vi inviteret
de 4 Nordsjællandske veterancafeer til at deltage. Skydning for min 10 medlemmer/gæster max 20 ad
gangen. Tid, sted påklædning mv. meddeles på et senere tidspunkt. Flere andre aktiviteter kan arrangeres
med HJV ”første hjælp” og ”hjertemassage”.
”Blyantspenge” er fordelt: Formanden får 1500,- kr. Webmaster, redaktør og kasserer får hver 1100,- kr.
Næstformanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer får hver 400,- kr. I alt 6000,- kr. som vedtaget og vejlede
på den ordinære generalforsamling 2018. Mogens overfører alle ovenstående beløb inden udgangen af
oktober måned.
Andet:
Det blev aftalt, at den siddende bestyrelse i højere grad overtager foreningens drift fra d.d. således at den
kan hjælpe og vejlede den kommende nye formand. Således indkalder Bestyrelsen til næste b-møde,
udsender agenda og skriver referat fra mødet. Det er også aftalt at Gert skriver en arbejdsplan for
formandens arbejde.
Til Simons bisættelse deltager Klaus, Bjarne og Tommy. Klaus medbringer blomster fra Acacia. Gert
medbringer fanen. Gert skriver mindeord i Baretten #6-2018 om Simon.

