
Re&rat af generalfursanalingenpå \r&teranhjem Midtjlrllaad den 1.

iuli 2020 klokken 17.00

t) VaIg af dirigent, referent og stemmetællere.

Fo,r,mandern byder velkenunen og vi går straks vidæ til furste valg;

§irigent: Sven-Erik Bolt Magnussen

Referent: Hetle Jensen

2) Forelæggelse af bestyrelsens heretning tiI godleemdel§e.

Fonrranden fur bestyrelsen, Peter S. Bjør*dal, fiemlægger

bestyrelsens beretning.

Kommentarer til bestyrelsens b eretning:

Ingen kornmentæer til bestyrelisens b eretnin g. Beretningen

godkendes.

3) Forelæggelse af regnskab til orientering.

Kor:mnentarer tit regnskabet :

Ingen kenunentarer til regnskabet. Regnskabet tages titr efterretning



4) Forelæggelse af aktivitetsplam og hudget til godkendelse.

Der er blændt andet lagt op ti}, at der i eftmåret zilh}skal være

bues§d*i*g, badminton, tur titr Randers Regnskov, klatring i

Randers, riffelskydning, go cart, fisketure og furedrag.

Kornmentmer tiX aktivitetsptra* og budget:

a) I fbrheld til budgettet så er der søgt qa. 100.S0&kr.og VHM har

modtaget 50.000kr., så i fbrhotrd til det *djleverede budget skæX

man trække ca. hatvdele* fra de furskellige beløb.

Budgettet er godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår føtr gende:

100,- medlemmer

500,- erhvervsmedlemmer ,

Forstagene tit kontingenter er godkendt.

6) Indkornne forslag:

Ingen indkomnc forslag.

7'S Y*lg *f'.

a) Yalg af formand: (vætges for en Z-åtrig periode lige år)



Feter Framcisco S BjømdaX (modtager genvalg).

Peter er genvalgt.

b) Valg af 3 bessrelsesmedlemmer (z-årigperiode lige fu)

Harald Jensen (modtager genvalg).

§ara Linde (ønsker ikke genvalg).

Torben Lassen (modtager genvalg).

i Veg1l h{artinusse* sti}ler op til bestyretsen.
i

Harald og Torbetl ar genvalgt. Vagtr er meldt ind.

c) Valg af 1. og 2. suppleant. (l-arig periode).

Britt Korsgård (modtager genvalg)

Sara Linde stiller op som zuppleant

Britt er genvalgt og Sara valgt ind.

Den øvrig bostyrelse der er valgt far 2 år (ulige år) består af:

Lai §ørensen

Kim Dalbøge

John Finmann

8) Eventuelt.



a) Byggeriet:

Fo,rrnanden fortæller or,n byggeproaessen og planerne fbr de

furske}?ige bygninger. Det har taget lang tid at kor*me i gang med

renoveringen af det eksisterende hus og byggeriet af de nye

b,ygninger, men nu er vi godt igang. Den indvendige renovering af

vores Friis og Moltke hus er fordig, men besfyrelsen tør ikke

sætte dato på for, hvornår byggeriet er endeligt færdig$.

b) Sekretariatschef Dorte fortælIer om sin rolle og am de fbrskettrige

veteranhjem og takker de frivillige, brugsrne og bestyrelsem for

deres store arbejde.

c) Der bliver spurgt ti}, om der er en kasser i bestyrelsen. Det er der

ikke, da den post ligger under Fonden Danske Veteranhjem.

d) Der bliver spurgt ind til, hvad der bliver giort for at hverve nye

medlemmer. Den bedste metode vurderes at være hvervning i de

eksisterende medlemmers omgangskreds, og derudover arbejder

dagXig leder T*ju rnålrettet på at få udbredt kendskabet ti} og

budskabet ornkring Veteranhjem Midtjylla*d. Det blivæ også

nævnt, at de fysiske rammer med stor sandsynlighed har

rnodarbejdet processen, rrlen efter.hånden som byggeriet skrjder



I

l.

frem vi} det blive }ettere at rekr*ttere nye rnedlemms, da mran så

hæ et sted at vise frem og være.

e) Dm blivm udtrykt ønske om mere information onrkdng, hvad der

sker på veteranhjemmet og om byggeprocessen, også hvis den

infb,nmation blot består af "vi ved endnu ikke om nyf'.

tririgentcn tahker for god ro og ordem eg erklærer

gener*Ifbrsamlimgen far ephævet.

Dirigent Sven-Erik Bolt Magnussen

Formand Peter F. Suarez Bjørndal

§ø,lL Referent Here Jensen


