
Kære alle, 

 
Hermed referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. august kl. 19.00 i JÆPL BYG 

65. 
 

Afbud fra Niels Erik og Bjarne øvrige tilstede. 
 

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

 Vapper, Oplæg til kalender 22 og opdateret AKOS blev udleveret. 

Skal bruges på næste bst. møde i september. 
Gav et godt og fyldigt referat fra repræsentantskabsmødet. 

 Klaus, Petanque banen gøres brugbar igen.  
 Mogens, I.a.b. tage emnerne under økonomi. 

 Tommy, Omtalte et par arrangementer han havde været til. 
 Steen, 

Omtalte FSV dag på Kronborg og udskiftningen af formand. 
Hvis nogen fra foreningen har lyst til af være fanebærer den 11. 

september, ring til Steen. 
 

2. Hvordan ser den økonomiske del af foreningen ud? 

- Kort status – saldooplysninger m.v. Det ser pænt ud. 

 
3. Hvem gør hvad 14. august, vi bliver 32 år. 

 - Niels Erik, Vapper, Steen og Klaus dækker bord m.m. Hvid dug. 
 - Vi mødes fredag kl. 13 for klargøring. 

Lørdag mødes vi kl. 16. 
 - Vi griller, File- okse eller kalv, kylling bryster og lækre blandet 

pølser. Hertil salat, brød og flødekartofler. 

 
4. 15. august arb. dag og oprydning? 

- Dubletter til FN- museet 11. september i Slagelse. Vi ser hvad vi har så vi 
kan medbringe til FN museet. 

- Vi starter med morgenmad. Niels Erik køber morgenbrød inkl. smør og ost. 
Ændring af lokale… ophængning og flytning af nuværende. 

 
 

5. Aktivitetskalender for resten af 2021. 
 

- 5. september –  
Tommy tager fane til Egedal, 

Klaus og Vapper deltager i Frederikssund kl. 11, med fane. 
Steen deltager i Hillerød kl. 12.30 ligeledes med fane. 

Halsnæs tager Mogens. 



 

11. september FSV-dag Kronborg – fane deltager. DVN betaler for deltagelse. 
Vi skal finde nogen der vil med. 

- 11. september Slagelse Klaus deltager i veteranstævnet, Steen deltager i  
FM møde i tiden 13 -21. 

- 15. september Bowling oplæg lagt på hjemmeside, børnefamilier har 
første prioritet. 

 

- Bst mødet den 22. september ændrer vi vedtægter og taler 
generalforsamling samt AKOS 22. 

 
- 24. oktober tilmelding med familie, forloren skildpadde med tilbehør. 

- Vi mødes kl. 12 i Jægerspris. 
 

For ref. 
Steen Schütz 

Danmarks Veteraner Nordsjælland 
Tlf. 40 86 03 29 

E-mail: nordsjaelland@danmarksveteraner.dk 
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