
Referat af Danmarks veteraner Nordsjælland bestyrelses  
møde den 10. juni kl. 1900 i Jægerspris lejren byg 65. 

 
Deltagere: Steen, Vapper, Klaus, Mogens, Niels Erik. Lars Hansen, Tommy 

Harder. 
 

1. NØR tilbud med heste for veteraner oplæg fra Jan Nicolaisen rideskole 
Nygaard, Gurre. 

   - alle enige om at det var en GOD IDE at sende ud til veteranerne fra DV 
Nordsjælland. 

 
2. Reklame for skydning hvad synes vi? Niels Erik kommer med et oplæg til 

nyheds brev. På kommende skydninger. 
 

3. Flagdag 5. september. 

- Hillerød – Pia fra VETC Hillerød er ved at lave et stort program, med optog 
igennem Hillerød by. Forventede start kl. 10 og forventes afsluttede først på 

eftermiddagen. Program kommer. 
-  Egedal. Program er kl. 0745, ved fanen – Egedal rådhus. Fane sættes og 

derefter morgenmad – taler og sange. Slutter ca. 0915 og kl. 11.00, vil der 
være koncert i Egdal center ved Kvickly. Borgmester holder tale og ZZ top jam 

spiller, som første band efter dem pause hvor Lars Falck fra veteran cafe 
Egedal taler. Derefter musik med Bed Rock Blues Band.  (Mangler svar fra 3 

band. Det forventer at slutte kl. ca. 1400. 
Frederikssund. Program kommer. Efter møde med Michael Kjær og Steen.   

Halsnæs: Har vi ikke hørt fra. Og ej helle fra andre kommuner i vores område.  
 

4. BBMC Arrangement hos os i perioden 4. -6. september 20.  Er ok for DV 
Nordsjælland. 

 

5. Sankt hans opslag? Hvad skal der ske. Aflyses idet der ikke var nogen der 
havde tid til at planlægge og gennemføre det. Vapper laver info. 

 
6. Økonomi: Status Mogens siger at økonomien er god. DV NSJ fik 5000 kr. fra 

HJV distrikts Nordsjællands støtteforening Nordsjælland. Fra 2. mio. pulje har 
vi fået støtte til gennemførelsen af arrangementer ved flagdagen i 

Frederikssund og Egedal kommune (10.000 til hvert arrangement). 
  

7.  Forsvaret dag på Kronborg er aflyst i 2020 (grundet corona pandemien). 
Dato for 2021 er 11. september. Vi skal have denne dag med i vores plan 

2021. 
 

8. 17. – 20. september 20 afholder landsforeningen veteranstævne i Holstebro. 
I den forbindelse afholdes det årlige repræsentantskabs møde, formandsmøde 

– veteran stævne. 

Deltager fra DV NSJ    Klaus – Vapper- Bjarne – Steen og evt. Tommy.  
 

9.  Slagelse GHR veteran stævne aflyst 11 – 12 september - punkt udgået. 



 

10.  Den 14. august 20. Fødselsdag DV Nordsjælland, Grill arrangement, mad 
efter aftale med Jægerspris lejren. Pris for medlemmer og ledsager kr. 50. 

Nyhedsmail ved Steen. Beløb kan indbetales på vores bankkonto i Danske 
Bank, reg. nr. 9570 konto nr. 12780974 eller indbetales mobil pay 5516MW, 

inden festen. 
 

11. 15. august 20.  Steen vil undersøge om det er muligt at gennemføre en 
veteran skydning i Jægerspris. (corona regler for omgang med våben er ikke 

helt lige til). 
 

12.   Tilbud fra * People like Us ’: Vi fastholder vores brug af FB og 
hjemmeside. 

  
13.  Under evt. 

- Mini Charlie træf godkendt til afholdelse i JÆPL den 4. juli. 

- Vi udarbejder i fællesskab på BST mødet den 7. oktober kalender 2021. 
To datoer er sat fast, generalforsamling 2021 bliver onsdag den 27. januar og 

FSV dag Kronborg 11./9.  
- Arbejdes dag den 16. august kl. 10.00. Vi mødes til morgenmad i vores 

lokaler. Tilmelding på hjemmesiden. 
- Tommy Harder holder ferie fra 1. – 23. august. 

- Næste bestyrelse møde 5 august kl. 19. 
 

Referat Tommy Harder  


