
 Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2020 

Kære alle, 

 
Tak for et godt møde med gode debatter. 

 
Hermed referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. august kl. 19 i JÆPL BYG 

65. 
 

Dagsorden: 

1. Flagdagen? 
- Møde torsdag den 27 AUG kl. 19, JÆPL. 

Fane bliver i Frederikssund grundet mindesten kl. 11. 
Egedal kl. 11 ved Tommy. 

BBMC afholder arrangement i lejren 4. - 6. SEP – Tommy deltager.  

Hvis andre kommuner har andre tidspunkter taler vi over emnet den 27. AUG 
om hvordan vi fordeler fanen og hvem der tager den. 

Vapper, Michael, Klaus og Steen deltager i Frederikssund. 
- Blomster på gravsteder ved Niels Erik. Regning til landsforeningen. 

Små flag? Se mail, når den kommer om hvordan vi kan få flere flag. 
Halsnæs kommune? Har vi ikke hørt fra endnu. 

Veterancafeen Halsnæs, ønsker at låne vores pavillon. OK, Jeg taler med Ulrik 
om afhentning. 

 
2. Tilmelding 17. - 20. september og betaling? 

- Foreningen betaler for Vapper, Klaus og Bjarne, hvis de deltager i veteran 
stævnet. 

Ego tilmelder samlet til landsforeningen til repræsentantskabsmøde. 
Jeg bestiller ligeledes samlet om deltagelse på stævnet. 

Fuldmagt gives til Klaus for mig. 

Jeg deltager i formandsmødet lørdag, kommer muligvis fredag. 
Der tages forbehold for, at vi på grund af det stigende smittetryk i DK, kan 

forventer det hele aflyses. 
 

3. Bemærkninger til kommende aktiviteter. 

 14. august - bestilling og klargøring? 

 Vapper taler med Lene om det praktiske.  
 Ego - Taler med Lene om kost. 

 Borddækning torsdag kl. 11. Klaus, Niels Erik og Vapper. 
 

- 16. august kl. 100, Niels Erik tager morgenbrød og lidt til at komme på 

med. Pt. 10 personer. 
Ny fane bestilles – fane pudses m.m. Ego værktøjskasse med. 
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- 24. AUG København – fane, Mogens, Vapper og Klaus deltager i 
København. 

 29. AUG Frederikssund. Fane, Niels Erik sørger for krans.  

Tilmelding Vapper aftales nærmere, men Mogens, Niels Erik, Klaus og 
Vapper er foreløbig dem der deltager. 

  
Oplæg til bengnaver 3. OKT. 
- Jeg taler med Lene om emnet. Vi forventer ca. 25 deltagere. 

4. Indlæg til Baretten. 
-  Omtale af vores ovennævnte arrangementer. Billeder og andet modtages 

gerne start SEP. 
 

5. Alt muligt andet vi ikke har talt om, som kunne give mening. 

T-shirts/Polo, Vapper sender logo til Niels Erik. Niels Erik foranstalter.  
 

 
Bedste hilsner og fortsat god sommer 

Steen Schütz 

Danmarks Veteraner Nordsjælland 

Tlf. 40 86 03 29 

E-mail: nordsjaelland@danmarksveteraner.dk 
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