
Kære alle. 

 
Hermed referat af bestyrelsesmøde lørdag den 2. maj 2020 i JÆPL. 

 
Godkendelse af ref. fra sidst. I.a.b. 
 

1. Siden sidst – alle. 
 

- Niels Erik, fortalte om mødet med de øvrige foreninger i området 

Frederikssund. 
Samlet set gik det godt hos foreningerne, men der kom ikke mange nye 

medlemmer. 
Det blev aftalt, at vi afholder fugleskydning i fællesskab. Dato kommer 

senere. 
 

- Steen 
Prøv at se linket igennem og se om der er noget vi skal byde ind med, 

kan også tages den 10. juni. 
På nuværende tidspunkt ser Veterancentrets oversigt ud, som I kan se 

den på dette link: 
http://veteran.forsvaret.dk/hjalpdig/veteraner/anerkendelse/Pages/Monumenter.aspx#Over2 

 
 

2. Økonomi status. 
Vi har ikke haft de store udgifter i foråret, så det ser pænt ud. 

Regnskabet er opdateret d.d. af kassereren. 
  

3. Bemærkninger til kommende aktiviteter: 

 
- Onsdag den 13. maj, kl. 18.00 Veteranaften i Jægersprislejren. 

Bobler og chips. 
 

- Onsdag den 10. juni kl. 19.00 Bestyrelsesmøde. 
- Tirsdag den 16. juni kl. 18.00 Veteranaften/Petanque i 

Jægersprislejren. 

- Torsdag den 20. juni kl. 18.00 Bowling i Frederikssund, Fjordbowling. 
- Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Sankt Hans Aften i Jægersprislejren. 

Vapper og Niels Erik tager teten. 
- Sommerferie. 

 
5. september, Da det er en lørdag kender vi endnu ikke planen for 

kommunerne, så detaljer senere. 
-  Veterancentret bevilliger tilskud på i alt kr. 10.000 til støtte for 

højtideligholdelse af Flagdagen i Frederikssund Kommune jf. ansøgning. 
Steen er lead, støttes gerne. 

Mindesten i Frederikssund? 

http://veteran.forsvaret.dk/hjalpdig/veteraner/anerkendelse/Pages/Monumenter.aspx#Over2


- Veterancentret bevilliger tilskud på i alt kr. 10.000 til støtte for fejring 

af Flagdagen i Egedal Kommune. Midlerne kan anvendes til leje af 
lydanlæg, forplejning og transport. Tommy er lead på denne opgave med 

direkte dialog med mig. 
 

 - 11. – 12 september Veterantræf i Slagelse, tilmelding via baretten eller 
link på hjemmesiden. 

- 18. – 20. september Veterantræf og formandsmøde m.m. i Holstebro. 

Med hensyn til Repræsentantskabsmødet er planen på nuværende 
tidspunkt, at det gennemføres den 17. – 18. september 2020 i Holstebro 

forud for det planlagte Veterantræf og med efterfølgende Formandsmøde 
den 19. september samme sted. Mere om det på næste BST møde 10. 

juni. 
- 19. september Forsvarets Dag på Kronborg, detaljer tager vi på næste 

BST- møde. 

 

 Andre aktiviteter FN-dag 24. oktober afholdes med landsforeningen i 
København. 
 

5. Indlæg til Baretten. 4-6-20. Tommy kommer med data for aktiviteter og 
noget om flagdagen i Egedal. 
 

6. Andet. 
I.a.b. 

 

For referatet: 
 

Steen Schütz 

Danmarks Veteraner Nordsjælland 

Tlf. 40 86 03 29 

E-mail: nordsjaelland@danmarksveteraner.dk 
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