Danmarks Veteraner

21. juni
2020

Protektor H.K.H. Prins Joachim

Sammenfattende referat af videomøde i Hovedbestyrelsen den 19. juni 2020.
1. Formanden
a. Udgivelse af Baretten nr. 3/2020 er også en lykønskning til redaktøren, Erik Petersen, med hans blad nr. 75. Et flot jubilæum.
b. Der er mulighed for at tilmelde sig webinar om Fundraising jf. udsendt mail. Opfordring til at benytte denne mulighed.
c. Vi har modtaget oplæg til aftale vedrørende App til Veteranportalen. Udpegede
ressourcepersoner ser på det.
d. Det er ærgerligt, at nogle lokalforeninger ikke sender bidrag til Baretten om egne
aktiviteter. Der må være noget at skrive om, f.eks. LKF Bornholms møde med HB.
Dårligt indtryk for de, som ser en tom rubrik.
e. Veteranstøtten har afholdt Formandsmøde på video den 11. juni 2020. Se referat.
f. Veterancentret sender idekatalog angående Flagdagen ud til kommunerne. Lokalforeningerne deltager aktivt i respektive kommuner.
g. Repræsentantskabsmøde planlægges afholdt 17. – 18. september 2020 med forudgående HB-møde. Forberedelserne søges i videst mulig omfang gennemført på
indledende videomøder. Foreløbig og endelig dagsorden udsendes i løbet af august. Se også Baretten nr. 3.
h. SEKR undersøger mulighed for elektronisk underskrift af dokumenter ud over
NEM-ID.
i. JMJ deltager som HB repræsentant ved ERFA VEST møde den 15. august i
Varde.
j. 11. september 2020 uddeler DrugStar optjente midler.
k. Planlægning af parade m.v. i Kastellet på FN-dagen den 24. oktober skal begynde
nu. B.K. Hansen og P.K. Nielsen kontaktes for at starte op.
l. Veteranstøtten holder Årsmøde den 25. - 26. september 2020 i Karup.
m. SEKR ser på e-mailliste til eksterne modtagere af Baretten. Webmaster vil se på
teknisk mulighed for fordeling.
n. WVF indeholder en branche vedrørende kvindelige veteraner. Skal DV lægge billet
ind på at deltage i dette arbejde?
2. Bordet rundt.
a. NFM
HB afholder møde på Bornholm 19.-21. august 2020. Godt samarbejde med lokalforening Bornholm og Garnisonskommandanten. Der er aftalt møde med lokalforeningen og veterankoordinatoren. Og desuden kammeratligt samvær en aften med
lokalforeningens medlemmer.
b. RSKF
Intet nyt. Fortsat lavt forbrug.
c. KASS
Alle regninger betalt til dato.
d. Carl Åkerlund
Dagsorden til ERFA VEST møde udsendes 3. juli 2020.
JDR mindehøjtidelighed den 4. juli ved Rindsholm Kro er aflyst.
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e. Webmasteren
GB-Grafisk har sendt udkast til aftale om udarbejdelse af APP til Veteranportalen.
Kapitalen skal være på plads, før underskrift. Ressourcepersoner ser udkastet.
f. SEKR
Repræsentantskabsmødet planlægges afholdt indenfor samme tidsmæssige
ramme som ved møderne i Karup.
3. Næste videomøde i HB holdes den 3. juli 2020, kl. 10.00 – 11.30.

For referatet
Jens Morten Jørgensen
Fg. landssekretær

