
Kort referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. sep. 2022  

 

Alle var fremmødt også begge suppleanter. 

 

Bordet rundt: 

Steen lagde ud med et referat fra Formandsmøde der var blevet afholdt i 

Skive d.17 sep. Og her undersøges der ny formand til Danmarks veteraner. 

Og det er ikke lige til at finde. 

På flagdagen, blev der lagt blomster ved gravstene, for faldne veteraner. 

 

Fremad rettede skal dette gøres d. 04. sep dagen inden flagdagen, således at pårørende får glæde af 

arrangementet. 

 

Steen fortalte at Veteraner kan få 16% i rabat ved Superdæk, skal blot sige de er medlemmer af 

Danmarks Veteraner. 

 

Der skal ses på om der kan søges midler hos Feriefonden.  

 

Der er 5 formænd i Veteranstøtte, så her skal finde ud af hvilke udvalg der er, da ingen kendte 

til at der var mere en 1.  

 

Steen har talt med Kurt Haven fra logen i Frederikssund, om at lave en fælles aften i løbet af 2023. 

Og det bliver i løbet af foråret 2023. 

 

Frøslev lejren turen d. 8. okt. Der køres fra Jægersprislejren kl. 8 om morgen 

og så kører turen, med kyndig vejledning af Vapper. 

 

Vapper vil igang med aktivitetskaldeneren, men det var først under Pkt.3 

Klaus havde i.a.b. 

Mogens havde i.a.b 

Henning i.a.b. 

Supplant Lars i.a.b. 

Supplant Tommy have en ansøgning med fra BBMC om støtte til Deres klubhus/mødested  

i Slagelse Oberstens gamle bolig. Og her blev det beslutte af give 6000 til vedligeholdelse af huset. 

 

Der blev snakket om, ikke så stort fremmøde rundt omkring ved Flagdagen. 

 

Pkt. 2  Kort status om Vores økonomi v/Steen og Mogens, og den er ganske fornuftig. 

Pkt.3 Aktivitetskalenderen 2023 blev gennemgået, med lidt nye arrangementer vin/portvinsaften. 

Og en aften med Logen i Frederikssund. 

og det er Vapper der fik indlæg og han styrer aktivitetskaldeneren, godt arbejde af Vapper. 

Og under her blev det besluttet af Julefrokosten afholdes d.19.nov.  

Bowling d.14.dec. Afsluttes med en lille julefrokost. 

Vores fødselsdag afholdes søndag d.13. aug 2023. 

 

Mødet blev afholdt i ro og hyggelig orden 

 

Bedste hilsner  

Henning 

 
 


