Referat fra bestyrelsesmødet den 18/5-22
Siden sidst var der ikke sket så meget. Der havde været et lands-seniormøde i
Kolding, hvor der blev fortalt om Veluxfonden, hvor der kunne hentes tilskud til
noget kulturelt, men det undersøges hvad det nøjagtigt er.
Vores økonomi er ikke dårlig. Vi har ikke en formue, så vi passer stadig på
pengene, til fordel for medlemmerne.
Der arbejdes på at få lavet et nyt emblem og der er kommet et design med en
telegrafnøgle og navnet RAF 1917. Det blev godkendt. Størrelsen blev
diskuteret (især fiordi jeg ikke kunne vise emblemet visuelt, da IT systemet i
mødelokalet ikke virkede) og den nøjagtige pris har vi ikke fået endnu. Når de
sidste ting er på plads, så bliver det naturligvis offentliggjort på hjemmesiden.
Det blev besluttet at Ole Rene Hansen, der stillede op til generalforsamlingen,
skulle betragtes som 2. suppleant.
Aktiviteterne før sommerferien er på plads. Herefter kommer så Nordjylland,
hvor der er kommet forslag om at spørge Aalborg Marineforening om lokaler.
Hvis ikke der kan laves noget i Nordjylland så foresloges det igen at holde en
veteranfrokost på Bornholm. Sidenhen er der kommet forslag om at holde en
veteranfrokost/-tur på Oslofærgen, der nu sejler via Frederikshavn og her
kunne evt. nordjyder eller andre interesserede så stige på. Men det må først
undersøges om økonomien er til det.
For så vidt angår veteranfrokosten på Fogedgården, blev det diskuteret om der
efter frokosten skulle holdes et foredrag eller en konkurrence, men jeg tror
foredraget vandt.
Vi besluttede at donere en kasse af vores bog ”100 år på bølgelængde” til
museet OXA, der jo ligger på Holmen på Amager.
Næste leder til bladet blev også diskuteret, hvem, hvad og hvornår. Formand
Jesper vil forfatte den.
Evald havde læst bogen ”Mindetavlen” af Gustav Schmidt Hansen. Interessant
bog som blev anmeldt i ”Radiotelegrafen” nr. 4, 2019.
Næste møde bliver ultimo august.
Referent Henning Poulsen

