Krigsveteraner & Pårørende
Referat fra generalforsamling 25.08.2019:

1)

Valg af dirigent/ordstyrer.
- Ordstyrer: Ejgil Hoe
- Indkaldes til generalforsamling godkendt

2)

Valg af referent og to stemmetællere.
- Referent: Jennifer Kristensen
- Stemmetæller: Kai Kanstrup og Harald Jensen
- 19 stemmeberettigede og 2 ikke stemme berettigede

3)

Beretning ved formanden.

I 2018 blev foreningen 10 år, det har været begivenhedsrige år, med op
og nedture, heldigvis flest opture.
Kort opsummering af de 10 år.
Krigsveteraner & Pårørende råbte politikeren op på Christiansborg at
der var brug for en veteranpolitik. Vi har været med på sidelinjen da
ATT i vejle blev oprettet, vi har været med på sidelinjen da
veterancentret startede, og vi har haft et rigtig godt samarbejde med
begge instanser. Og de har lyttet til vores koncept, hvis man vil hjælpe
en veteran, så skal man også tage sig af familien.
Krigsveteraner & Pårørende med Harald i spidsen fik oprettet det første
veteranhjem i Danmark, nemlig i Fredericia, efterfulgt af København og
Ålborg, Aarhus.
Vi har været aktive at få kommunerne til at få veteranpolitik i
kommunerne.
Vi var nok en af de første foreninger, hvis ikke den første forening der
lavede sommerlejr for krigsveteraner og deres pårørende, det var i
2012. siden har vi holdt sommerlejr hvert år siden.
Dengang var der meget få foreninger for veteraner, i dag er der over 65

foreninger for krigsveteraner i Danmark
2018 var et godt år for foreningen. Vi var godt repræsenteret til den
årlige Veterankonference, hvor repræsentanter for stor del af
foreningerne i Danmark var mødt, for at få at vide om de sidste nye
tiltag indenfor veteran arbejdet.
Vi var to der deltog på et frivillig kursus som gav nogle rigtig gode
redskaber til hvordan vi bedre kan hjælpe veteraner og deres
pårørende.
Vi havde søgt om midler til at komme i Djurssommerland, men midlerne
kom alt for sent, så i stedet for havde vi en rigtig hyggelig udflugt til en
naturlegeplads i Vejle.
Vi havde en rigtig god sommerlejr her på Bogensholmlejren, men jeg
var lidt skuffet over, hvor mange der sprang fra i sidste øjeblik. Jeg tror
ikke at folk ved hvor stort et arbejde der ligger bag sådan en
sommerlejr, og det bliver brugt et stort antal frivillig timer på
planlægningen af sommerlejren, her har Britta Lindhøj været primus
motor siden 2013. Sidste år havde vi stor hjælp fra Formanden for
Naturgruppen og hans hustru Ninka og Jennifer Kristensen
Vi har også i år lavet opsøgende arbejde, og det viser sig at på trods af
veterancentrets store indsats, så er der stadig brug for opsøgende
arbejde fra vores side, da der er mange veteraner der ude der har brug
for hjælp.
Jeg vil slutte af og takke alle vores medlemmer og støtter for et godt år,
- Beretningen er godkendt
Spørgsmål til formandsberetning.
Kursus
- Frivillig kurser: undersøg hvor mange der evt. vil på kursus og
hvordan det kan laves.
- Lave link på hjemmesiden til kursuser fra veterancenteret.
4)

Kassererens beretning. Revideret regnskab fremlægges til

godkendelse.
Vores eksterne Kasser Anita Josefsen, er her ikke fordi hun lige er
blevet udskrevet fra Sygehuset efter en operation.
Formand fremlægger regnskab for 2018.
- Regnskab er godkendt
- Forespørgsel til regnskabet.
- Er det ikke nemmere at have et kort separat til sommerlejr
kontoen, da dette ville gøre det nemmer for regnskabet på
driftskontoen.
Forsikring, ulykkesforsikring dette er et krav, da vi ellers kan blive
lukkede.
5)

Fastsættelse af kontingent.
- Kontingent skal fastholdes på 50kr.
- Hvis man har lyst til at betale mere end de 50kr, kan man
sende dette som donation.

6)

Indkomne forslag.

Ændringsforslag til §9
Nuværende tekst:
§9
Regnskabsår:
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.
Udgifter udover 500,00 kr. skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 1
Forud for den ordinære generalforsamling udfærdiger og underskriver hovedbestyrelsen
regnskabet, som herefter påtegnes af revisor.

Fremtidig tekst:
§9
Regnskabsår:
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.
Udgifter udover 500,00 kr. skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 1
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.
Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til
foreningens bank-/giro- konti hver for sig.
Stk. 2
Forud for den ordinære generalforsamling udfærdiger og underskriver hovedbestyrelsen
regnskabet, som herefter påtegnes af revisor.
Motivation:
Bestyrelsen er blevet bedt om, at der i vores vedtægter står hvem der tegner foreningen i
forhold til vores pengeinstitut.

- Ændringsforslag er godkendt
7)

Valg af formand subsidiært næstformand jf. § 7, stk. 2.
- Næstformand: Ole B. Larsen er valgt som næstformand d. 258-2019

8)

Valg af yderlig én subsidiært to hovedbestyrelsesmedlemmer jf. §
7, stk 2.
Bestyrelsesmedlem: Heidi Denby Nielsen valgt d. 25-8-2019
Bestyrelsesmedlem: Line Jensen valgt d. 25-8-2019

9)

Valg af to suppleanter for en 1-årig periode.
1. Suppleanter: Ninka Mikkelsen valgt d. 25-8-2019
2. Suppleanter: Irene Kjærgreen valgt d. 25-8-2019

10)

Valg af en revisorer og en suppleant for en 1-årig periode. Søren

W Nielsen modtager ikke genvalg.
Revisorer: Britta Nielsen valgt d. 25-8-2019
Revisorer suppleant: Helle Kjær valgt d. 25-8-2019
11)

Eventuelt.
- Fane: Logo, vi vil ikke have logo på fordi den er smuk som den
er. Dette blev besluttede af bestyrelsen da vi modtog fanen.
- Sommerlejr:
• Det er en god idé at generalforsamlingen er blevet rykket
til sommerlejren.
• Det er dejligt at maden er blevet mere enkel så man kan
tage hensyn til folk med allagier.
• Forslag halvårlig sommerlejr.
• Eventuelt noget julehygge (eller anden form for kom
sammen), gøres til tradition, dette behøver ikke være en
hel weekend, men bare en overnatning, det kan være
svært da der skal være økonomi til det.
• vi har i et par år haft en aktivitets dag hvor vi har spillet
Paint ball/ naturlege plads.

.

