Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2019 kl. 19 i JÆPL BYG 65.
1. Siden sidst – alle.
Tilstede:
Klaus Lundin, i.a.b
Niels Erik, Havde besøg af forsvarsbrødrene, der ønskede fælles
arrangementer med os. Bestyrelsen syntes det var en rigtig god ide.
Niels følger den til dørs.
Vapper, Bowling er aflyst i juni. Bowlingen i september bliver med start
kl. 17 og afsluttes med lidt føde og måske en enkelt. Tilmelding stadig
hos Ole og evt. på hjemmesiden.
Preben Korreborg, VET støtten kommer gerne og fortæller derom.
Gert Andersen, kom kl. 20. med henblik på fordeling af veteranmidler til
VET CAF i Nordsjælland.
Afbud:
- Tommy og Mogens.
2. Økonomi status. Hvem har vi købt og andet?
Blev gennemgået.
3. 30 års fødselsdag, reception.
Reception onsdag den 14. august i tiden 17 – 19.
Åbent hus 16.00 – 21.00
CAF,
- Vi har behov for to toiletvogne.
- Indbydelse til:
- De fem VET CAF, VET STØT, Niels og Erik Petersen, naboforeningerne,
marineforeningen, Garder foreningen. FES + Borgmestrene, Halsnæs,
Hillerød, Frederikssund, Hørsholm, Egedal, Furesø og Gribskov.
- CAF JÆPL Noget til reception til ca. 50 psn.
- Snaks m.m.
- Den 12. juni vender vi lige det sidste.
- Festligholdelse vil blive lørdag den 24. august kl. 13, på RIB Hillerød.
Egenbetaling kr. 150. Steen tager kontakt til RIB samt udarbejder tekst
til indbydelse m.m.

4. Bemærkninger til kommende aktiviteter. Hvem deltager og planlægger
kommende arrangementer?
Bowling:



Aften bowling torsdag den 19. september kl. 17, Ole.
Aften bowling torsdag den 12. december,
Skydning:






Skydning 31. august 9 -14. Oplæg er slået op på FB. Pt. 5 tilmeldte.
Steen tager kontakt til Tryg for police.
Skydning Niels Erik. Fugleskydning den ?, tages op den 12. juni.
Niels kommer med datoer for 2020.
FSV dag Lørdag 21. september på Kronborg kl. 09 – 14.
Der kommer opslag på FB.

Bengnavergilde aflyses, idet der er jubilarstævne i Slagelse samme dag.
5. Indlæg til Baretten.
Godkendt fremsendes til Erik.
6. Oplæg til aktiviteter 2020.
- Niels Erik kommer med nye datoer for skydning i 2020.
- Ole kommer med oplæg til bowling i 2020.
7. Det blev godkendt at udbetale kr. 2500 til de fem VET CAF i Nordsjælland.
VET-koordinator Gert Andersen, udlevere midler ved en særlige lejlighed.
Gert sender kvittering til Mogens Juul.
For ref. Steen

