Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. marts 2021 kl. 19 i JÆPL BYG 65.

Alle var tilstede.
Dagsorden:
1. Siden sidst – alle.
- FM Fane – status. Anmodning om godkendelse er afsendt til FM DV.
- Vedtægter. Der bør udarbejdes nye vedtægter jf. de ændringer der bl.a. er fra
DV.
- Generalforsamling lørdag den 10. april 2021 kl. 12.00. Flyttes til den 26. maj,
som nævnt, da forsamlingsforbuddet ikke har muliggjort en god sammenkomst.
- Forårsfesten – musik højttaler, mad m.m. Tages op på næste
bestyrelsesmøde, da vi også her må flytte. Det er tanken at vores 32-års
fødselsdag bliver lidt mere festlig.
- Hjemmeside. DV er ved at skifte platform, så Vapper venter med at ændre
nuværende side til ny platform er kørende. Herefter skal vi have det nyeste
først og det ældre sættes i baggrunden.
2. Økonomi status.
- Mogens, er vi klar til generalforsamlingen? Ja. Hans Høg og Mogens har
gennemgået regnskabet.
3. Bemærkninger til kommende aktiviteter.
Flere mandage kl. 19.00 er der skydning på banerne under Sigerslevøster
Forsamlingshus, fra august 21 i mellemtiden ser det således ud:
200 m. skydning har opstart onsdag den 7. april på banen i Tranemosen, Smedevej
23 Sigerslevøster. Sommerferie i juli.
Onsdag den 26. maj kl. 1800 afholder vi årets generalforsamling, efter det vanlige
koncept i Jægerspris lejren.
Fugleskydning lørdag den 17. april? Ej mulig at gennemføre da den skulle foregå
indendørs. Vi ser på muligheden for at deltage med en af de andre foreninger i
efteråret.
Bowling i 2021. Vi har modtaget et tilskud til en aften eller en dag, hvor vi kan samles
flere. Vi har her mulighed for at sende en invitation til veteran cafeer i vores AOR.
Håber vi kan starte igen den 16 juni. Foreningen kan være vært ved lidt mad og
drikkelse.
- 4+9 april Nato dag, 16 april HMD 81 – bliver ikke til faneborg i år. 29 maj PKD m.m
for landsforeningen, ej nogen info endnu.
Der er sendt lidt ud for NATO dagen den 4. april. på Kastellet.
4. Evt.
Næste møde bliver den 9. juni kl. 1900, samme sted.

