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Kære alle, 

 
Hermed referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. april kl. 19 i JÆPL BYG 

65. 
 

1. Bordet rundt, hvad har vi hørt og set siden sidst? 

 Vapper: 

- Uddelte opdateret AKOS. 
- Nyt domæne er ok. 

- Kan ikke deltage til rep.møde. 
- Pia og Vapper kommer til den 29. maj. 

 Klaus: 

- Det går godt. 
Niels Erik: 

- Mail vedr. veterangrave, blomster til 5. september, mappe står i 
underskab til højre. Med beskrivelser. 

- Det bliver til noget den 4. maj kl. 18 ved Søminen. 
Klaus og Vapper kommer med fanen. 

 Mogens: 
- Det går godt. 

 Tommy: 
- Det bliver arrangeret Charlitræf 11. juni Skælskør. 

- Der forventes at blive DANCON træf 50-års jubilæum. 
- UN GARD-medalje udleveres 26. juni på Kastellet. 

 Steen 
- Ny dato for afholdelsen af Forsvarets Dag på Kronborg. Den nye 

dato er lørdag den 11. september 2021. 

- PKD 29 MAJ, LF vil gerne vi gør igen. Indskrivning m.m. 
- Vapper og Klaus tager derind fredag til generalprøve. 

- Bjarne B, Tommy, Vapper, Klaus, Pia, Mogens, Gert og Steen 
kommer lørdag den 29. 

Kranse bliver bestilt ved Akacie blomster. 
- Fanen er bestilt. 

- Vi bestiller det nødvendige udstyr. Faneplade, ved Niels Erik. 
- 5. Flagdag Egedal, vet. Cafe Egedal og os. 

- akacie blomster giver nok en krans til Frederikssund. 
- Vi kunne godt tænke os en pavillon mere, hvis muligt. Med LOGO 

DVN. 
- Bowling 15. september, OK – Ole arrangerer, invitation til vet.caf. 
- 2. oktober EGHOLM,  

2. Hvordan ser den økonomiske del af foreningen ud? 

Det går fint. 

3. Hvem gør hvad til generalforsamlingen? 
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 Status. 

- menu: Pølsebord eller smørrebrød til uddeling, Steen. 
- Vapper Toiletvogn. 

- Bord, Klaus og Niels Erik, m.fl. 
- Klaus pude, Mogens fane, Steen lave lyd. 

4. Aktivitetskalender for resten af 2021. 
 

 Er der ændringer? 

- Skytteforening ønske at skyde 15m om tirsdagen, hvilket vi kan tiltræde. 
- Der er en ramme på indtil videre på kr. 3000 i 2021 til køb af AMM. 

 
Evt.  

Vapper: Printer hjemme er død. Vi kan støtte med op til to nye farve patroner i 
2021. 

 
 

For ref. 

Steen Schütz 

 


