
 

 

 

Aalborg d. 03. juni 2019 

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Veteranhjem Aalborg 

Sted:  Veteranhjem Aalborg, Skydebanevej 12A, 9000 Aalborg 

Dagsorden: 
Valg af dirigent og referent 

1. Orientering ved Fonden 
2. Valg af Formand. Per Frederiksen opstiller som den eneste. 
3. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer. Følgende har meldt deres kandidatur: Jes Kaa Kristophersen, 

Jimmi Povlsen, Henrik Fenneberg, Jesper Eriksen, Henrik Holmkvist, Karsten Hansen Petersen. 
4. Valg af 2 suppleanter. Ingen har meldt deres kandidatur. 

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og der er pt. Godt 50 medlemmer med stemmeret. Der er ingen 
bemærkninger til den fremsendte dagsorden, hvorefter generalforsamlingen kan begynde. 

Ad 1. Dorte Skov udpeges som dirigent. Claus Andersen udpeges som referent.  

Ad. 2. Formand Christian Kurt Nielsen takker for ordet og giver en historisk gennemgang af Fonden Danske 
Veteranhjem tilblivelse herunder de 5 hjems formål, Flemming Vinter rapporten, organisationen og 
Fondens arbejde.  

Dorte Skov, sekretariatschef i Fonden præsenterer sig selv. 

Claus Andersen, ny daglig leder i Aalborg præsenterer sig selv. 

Ad. 3. Per Frederiksen præsenterer sig selv. Der er ingen modkandidater, hvorfor Per vælges som ny 
bestyrelsesformand af Veteranhjem Aalborg. Tillykke til Per.  

Ad. 4. 3 af de opstillede kandidater til bestyrelsen er fraværende; Jes K. Kristophersen, Jimmi Povlsen og 
Jesper Eriksen. Henrik Fenneberg, Henrik Holmkvist og Karsten Hansen Petersen præsenterer sig selv. Der 
er 6 pladser til valg, og derfor ingen modkandidater til de 6 pladser, hvorfor alle 6 kandidater vælges til 
bestyrelsen. Tillykke til dem alle. 

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv. 

Ad. 5. Der er ikke nogen som har meldt deres kandidatur til suppleant i bestyrelsen, hvorfor der ikke er 
valg. Tina B. Kristensen meddeler, at hun gerne vil stille op som suppleant, men da det ikke har været 
varslet, kan hun ikke komme på valg denne gang. Fonden vil undersøge om det jf. vedtægterne vil være 
muligt at opstille uden rettidig varsling, og vende tilbage til TBK. med et svar. 

Dirigenten runder af og takker for god ro og orden. 
 
Claus Andersen   Dorte Skov-Jespersen 
Daglig leder Veteranhjem Aalborg  Referent 


