
Referat af generalforsamlingen den 31. maj 2017 klokken 19.00. 

Følgende har tilkendegivet, at de ønsker at stille op til valg til bestyrelsen: 

Kim Dalbøge, Karsten Madsen, Peter Suarez, Mikkel Grosen, Per Beck og Henry 

Danielsen. 

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

1) Valg af dirigent. 

    Tina  Selma Wedel Bjerregaard. Dirigenten kan konstatere, at der er indkaldt til    

    generalforsamling rettidigt (d.12. april 2017), og generalforsamlingen er dermed  

    lovlig i henhold til vedtægterne. 

2) Valg af referent og stemmetællere. 

    Helle Jensen som referent. Carsten Sauer og Preben Arndt som   

    stemmetællere. 

3) Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 

    Formanden for bestyrelsen, Vagn Martinussen, fremlægger bestyrelsens beretning. 

    Kommentarer til beretningen: 

    a) Hvad er begrundelsen for at veteranhjemmet kun er til midlertidigt ophold? Der   

        er flere grunde: bl.a. er der en risiko for, at de pågældende beboere vil få   

        ejerfornemmelser over hjemmet, hvilket kan føre til kontroverser og gøre det  

        ubehageligt for andre at være på hjemmet. Derudover er der en psykologisk- 

        faglig bekymring for, at det vil forværre og ikke forbedre den enkelte veterans   

        situation med et mere permanent ophold. 

        Reglen om midlertidigt ophold skal desuden diskuteres yderligere i   

        formandskollegiet. 

    b) Er 3-månedersreglen ubøjelig? Nej, det er daglig leders vurdering, men   

        udgangspunktet er maksimalt 3 måneder. 

    c) Hvad hvis veteranen ikke har andre muligheder for bolig? Vi vil altid sørge for   

        at veteranerne får mindst ét andet boligtilbud. Vi sender ikke folk på gaden   



        uden at have forsøgt at hjælpe dem videre. Det er så op til dem, om de vil tage   

        imod de tilbud de får. 

    d) Hvilken kapacitet regner man med at have efter ombygningen/tilbygningen? Og    

        hvilken kapacitet har vi nu? Pt. er vores udgangspunkt at vi har 3 værelser til   

        længerevarende ophold og 2 værelser til akutophold. Vi ved endnu ikke, hvad  

        kapaciteten bliver fremadrettet. 

    Formandens beretning godkendes. 

4) Forelæggelse af regnskab til orientering. 

    Karsten Madsen orienterer om Fondens regnskab for 2016. 

    Kommentarer til beretningen: 

    Ingen kommentarer. Regnskabet tages til efterretning. 

5) Forelæggelse af aktivitetsplan og budget. (Herunder information om    

    sommerlejr m.v.) 

     a) Daglig leder, Peter Andreassen, indleder, og han opfordrer til, at folk kommer   

         med ønsker til aktiviteter, da vi har økonomiske midler til rådighed. 

     b) Brit, der er frivillig og tovholder/medplanlægger af årets sommerlejr orienterer   

         om  planerne for lejren og opfordrer til, at folk tilmelder sig og også gerne   

         melder ind på at hjælpe med afholdelse af aktiviteterne. Man kan læse om  

         sommerlejren på vores hjemmeside og på vores facebookside. Der er deadline   

         for tilmelding den 5. juni.  

     c) Lisbeth og Brit (frivillige) er tovholdere på afholdelse af fælles søndagsbrunch,   

         der bliver afholdt den første søndag i måneden resten af året. 

         De er også tovholdere på fællesspisning, der vil blive afholdt den 2. torsdag i    

         måneden resten af året. 

    d) Husk også vores Sankt Hans-arrangement, flagdagen den 5. september,   

        museumstur til pansermuseet i Tyskland samt den månedlige biograftur. 

    e) Opfordring fra daglig leder: Husk at betale for sodavand. Vi har pt. et underskud   

        på 2000kr. på den konto. 



     

Kommentarer: 

    a) Pansermuseet anbefales varmt. 

6) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

     Kontingentet fortsætter uændret:  

     50kr. for privatpersoner.  

     200kr. for firmaer. 

7) Indkomne forslag. (Ingen) 

8) Valg  

    a) Dirigenten foreslår, at de 6 kandidater kort præsenterer sig selv inden vi går over   

        til afstemningen.  

    b) Afstemningen foregår således: 

        Man skal stemme på de 3 kandidater, som man helst ser i bestyrelsen.  

        De 3 der får flest stemmer indtræder som medlemmer.  

        De 2 der får hhv. fjerde-flest og femte-flest stemmer indtræder som hhv. 1. og 2. 

suppleant. 

    c) Resultatet af afstemningen opstillet efter stemmeantal: 

 1. Peter 

 2. Henry 

 3. Karsten 

 4. Per (1. suppleant) 

 5. Kim (2. suppleant). Kim ønsker ikke at være suppleant. Pladsen går   

                      derfor til Mikkel. 

9) Eventuelt. 

    a) Efter sommerferien startes vandrertræning op med plads til alle. Henry   

        Danielsen og Niels Olsen er tovholdere på planlægning af fællestræning. Mere    

        info vil følge efter ferien. 

    b) Bestyrelsesformanden takker for deltagelsen i generalforsamlingen og i valget   



        og ønsker de valgte tillykke med pladsen. Samtidig takker han også Kim for sin   

        indsats i sin tid som bestyrelsesmedlem. 

    c) Hvis der skulle være interesse for det, så vil Niels Olsen gerne afholde et lille   

        kursus i bi-avling. Han tilbyder også gerne et introkursus i brugen af   

        veteranhjemmets it-systemer.  

 

Dirigenten takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for 

ophævet. 

 

_________________________________ Dirigent Tina S. W. Bjerregaard 

 

 

_________________________________ Formand Vagn Martinussen 

 

 

_________________________________ Referent Helle Jensen 


