Kære alle.
Hermed referat af bestyrelsesmøde torsdag den 8. august 2019 i JÆPL BYG
65.
Godkendelse af ref. fra sidst. I.a.b.
1. Siden sidst – alle.
- Niels Erik, Invitation til Fugleskydning ved anden forening søndag 1.
september, pris kr. 225. SU. Gerne før 23. august. Vapper deltager.
2. Økonomi status.
- Vi betaler kr. 300 pr. år for at have kontoen. Vi har afsagt
papirudgaven af kontoudtog.
3. 30 års fødselsdag 14. august, reception. Hvem gør hvad?
- Mad via CAF
- Toiletter OK
- Borde ved Lars, kommer efter kl. 14 – et par hænder til støtte kunne
godt bruges.
- Niels Erik, tager sig af vin, øl, kaffe, te, vand, duge og chips.
- Pavillon opsættes ved køkkendør – Hvem byder ind?
4. Bemærkninger til kommende aktiviteter:
•

Jubilæums dag 24. august, Færgelunden. Lige nu få deltagere. Vi skal
svare fredag den 16. om antal.

•

Skydning 31. august, 18 tilmeldte d.d. Her tager vi emnet fugleskydning.
Hvis man ikke har været på Hovnæs banerne før, køre jeg fra JÆPL kl.
08.45.

•

Flagdag 5. september, Vi mødes kl. 07.45 ved rådhuset i Frederikssund.
Klaus tager fanerne.
- Jeg medtager sabel.
- Alle med handsker.
- Andre arrangementer – Tommy repræsenter DVN ved Egedal
kommune.
- Ivan evt. Hillerød.

•

Formandsmøde og Veterandag 14. september i Slagelse,
Jeg og evt. Klaus Lundin deltager i formandsmødet samt i veterandagen.

•

Forslaget om aften bowling torsdag den 19. september, kunne ikke passe
ind for planlæggerne. Bliver et dagsarrangement.

•

FSV dag 21. september på Kronborg, Bjarne Bundgaard og jeg deltager,
se opslag på FB og på vores hjemmeside.

•

Veteran aften 10. oktober – Bjarne Bundgaard fortæller om livet i FN.
Mere herom senere.
Kan evt. afholdes i Hillerød – Jeg taler med - Lars Henrik Hansen, 20 20
70 28, Carlsbergvej 34.

•

Aften bowling torsdag d. 17. oktober kl. 18.00 til 20.00, efterfølgende
bliver der plads til socialt samvær.

•

Andre aktiviteter FN-dag 24. oktober afholdes med skildpaddesuppe,
jubilar m. fl. i JÆPL.

•

Aften bowling torsdag den 12. december, Jule arrangement (BOW) bliver
drøftet igen på næste bestyrelsesmøde den 3. oktober 19.

•

Fugleskydning tages op med Niels Erik. Efter 31. august, for at finde en
dag for gennemførelse.

5. Indlæg til Baretten. 4-9-19. Tommy kommer med data for aktiviteter.
6. Andet.
- Tommy medtager pavillonen til Lynge byfest, 20 års jubilæum, dato 22. –
25. september 19.
For referatet:

Steen Schütz
Danmarks Veteraner Nordsjælland
Tlf. 40 86 03 29
E-mail: nordsjaelland@danmarksveteraner.dk

