
               

Bestyrelsesmødet, den 3. marts 2021 i RAF1917’s veteraner 

• Dagsordenen blev godkendt. 
 

• Siden sidst 
Under ”siden sidst” blev der givet en almindelig orientering fra hvert enkelt medlem 

 
• .Økonomi 

Vagn meddelte at der pr. 31.12.2020 var 4620 kr. i kassen. Der havde været et efterslæb 
fra VSL vedrørende det i sammenslutningsaftalen nævnte tilskud, men det var kommet i 
orden, så det kører formentlig på skinner fremover. 
 

• Generalforsamling 
Af hensyn  til mobiliteten og lokale, så afholdes generalforsamlingen i 2021 i København i 
Serviceforbundets lokaler i Ramsingsgade 30.  Af hensyn til overholdelse af coronareglerne, 
så bliver det først en gang i maj måned. Herefter blev det besluttet at slå øst 
veteranfrokosten sammen med generalforsamlingen. Datoen er foreløbig sat til 18. maj 
klokken 1700. Serviceforbundet har meddelt at der kan serveres de sædvanlige øl og 
dramme til den efterfølgende frokost.har et bestyrelsesmed ansvaret for, at økonomi og 
vedtægter efterleves. 
 

• Aktivitetsplanen  
Aktivitetsplanen blev gennemgået og der blev corona‐ændret på datoerne, men de 
tidligere valgte steder blev fastholdt. Dog er stedet for den 2. veteranfrokost i vest i 
skrivende stund ikke fastsat endnu. Den reviderede aktivitetsplan vedlægges. Som nyt er 
planlægning af møderne blevet struktureret, således at der aftales med et lokalt medlem 
om, at dette medlem finder et mødested samt sørger for det prakriske. Overordnet har et 
bestyrelsesmed ansvaret at økonomi og vedtægter efterlevet. 
Der slås nogle ledige stillinger op som lokal arrangør. 
 

• Lederen i  Radiotelegrafen 
Lederens indlæg i ”Radiotelegrafen” skulle  fordeles mellem bestyrelsens medlemmer, men 
det endte med at blive formand og næstformanden, som skal enes om en leder til de 
kommende blade. 
 

• Status Gaveproblematikken 
Der er på nuværende tidspunkt 30 medlemmer som har frameldt sig VSL’s nyhedsbreve og 
dermed afskærer de sig også fra nyhedsbreve fra RAF1917’s veteraner samt fra 
”Radiotelegrafen”, derfor er der lavet et ”opråb” med vejledning til medlemmerne om at 
tilmelde sig. Så får vi se til næste gang hvor få der er tilbage uden nyhedsbreve.Der er i 
skrivende stund 173 medlemmer af RAF1917’s veteraner. Vi hører imidlertid ikke noget om 
aktive der går på pension. Dem må vi også tage fat i, evt. få lavet en ordning med VSL om at 
give besked herom. 
 

• Ventuelt 
Så er der oprettet en facebook gruppe, hvor Vagn Aalling er rorgænger. RAF Veteraner 
1917 hedder gruppen. Det er blot at tilmelde sig. 

 


