
 
 

 
 
 

Hermed referat af bestyrelsesmøde                                                                 
torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19 i JÆPL BYG 65. 

 
  

1. Siden sidst – alle. 

 
- Vapper har inviteret Jacob Panton til mandag den 4. november 19 kl. 19. 

i Jægersprislejren. Vapper tager teten på arrangementet. 
- Tommy fortalte om deres tur til Cypern, hvor de bl.a. fik sat en ny og flot 

mindeplade på stenen. 

- Ny mindesten i Frederikssund er i tankerne. Michael Kjær har tager 
initiativet til stenen. Hvis I kender nogen der vil støtte må i gerne lade 

det tilflyde mig eller Michael BBMC. 
- Klaus var oppe og aflevere fanerne i JÆP. BYG 65 er blevet tømt, idet 

BYG ikke forventes at skulle bruges mere. 
- 5. september, blomster på de fem gravsteder fortsætter i 2020. 

 

– Prioritering af deltagelse i andres arrangementer. Steen. 

- Mogens har deltaget i HKH J 50-års fødselsdag, hvilket har givet en 

faneplade. Klaus sætter den på fanen. 
- Niels Erik spurgte til tre billeder vedr. fugleskydning. Niels Erik og 

Mogens finder en løsning. 

 
2. Økonomi status. 

 
Mogens, gav en god og fyldig gennemgang af budgettet. 

 
- 2 mio. puljen – hvad har vi ansøgt om og til hvad. 

Vi har søgt til fem arrangementer. Mere når vi kender svaret på ansøgningen. 
Såfremt vi får et positivt svar, skal vi nok finde hænder og fødder der støtte. 
 

3. Bemærkninger til kommende aktiviteter. 

Torsdag den 10. oktober, kl. 19.00 er der Veteranaften i Hillerød på Carlsberg 

vej 34. Hvem gør hvad? Det er ok at aflyse, hvis der ikke kommer flere bliver 



det aflyst på lørdag. Arrangementet er aflyst, desværre. 
Lars Hansen og Bjarne har fået besked om aflysningen. 

Flere mandage kl.  19.00 er der skydning på banerne under Sigerslevøster 
Forsamlingshus? Der er stadig plads til flere. 

Torsdag den 17. oktober, kl. 18.00 bowler vi i Center Bowl i Frederikssund. 
Ole har teten. 

Torsdag d. 24. oktober, kl. 17.45 FN-Dagen i Jægersprislejren bygn. 65, Hvad 
skal vi? Lene sætter noget mad sammen. Vi køber 10 borde til foreningen. 
Der er bestilt mad hos Lene. 

Tirsdag den 5. november, kl. 19.00: Veteranaften i Jægersprislejren. Pudse 

pokaler og andet? Aflyses grundet arrangement den 4. november, se andet 
sted i ref. 

Lørdag d. 23. november, kl. 18.00 Julefrokost i Jægersprislejren bygn. 65. Der 

er åben for tilmelding. Hvem er den? Jeg taler med Lene om maden til 
julefrokost. Alle har en gave med til ca. kr. 25, julerafling herefter middag. 

Vapper og Niels Erik tager teten. 
Lene kommer med pris for maden. 

Torsdag d. 12. december, kl. 18.00 Julebowling, Frederikssund Center Bowl. 

Jeg deltager. Egen betaling er kr. 100 inkl. bowling og julemiddag. Deadline 2 uger 
før. 

 

4. Debat om aktiviteter 2020, herunder ny fane til HMD 80 års dag. 

Sidste oplæg vedhæftet. Så må vi se hvad 2020 bringer af ændringer 😊 
 

For ref. Steen 
 


