Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den 22.05.2017:

1. Valg af dirigent og referent.
Benny Madsen valgt som dirigent og Hannah som referent.
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dette skal ske 4 uger før
generalforsamlingen og den skal afholdes inden udgangen af maj. Det er varslet på Facebook d.
11/1 2017 og der er sendt indkaldelse ud til alle medlemmer d. 28/3 2017. Der blev ikke foretaget
opslag, da vi ikke noget sted at sætte opslaget op endnu. Der er udsendt en reminder d. 22/4 2017
til alle medlemmer. Dirigenten bad generalforsamlingen godkende dette hvilket den gjorde.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
Formanden aflagde beretning for afholdte bestyrelsesmøder og aktiviteter siden oktober 2016.
Siden oktober 2016 er der afholdt 6 bestyrelsesmøder og der har været 10-12 særligt tilrettelagte
aktiviteter og oplæg for VHO´s brugere og pårørende.
01.05.17. er Hannah Merete Ussing ansat som daglig leder af VHO.
1.spadestik ifm. byggeriet forventes at finde sted i august 2017 og VHO forventes at kunne indvies
i foråret/sommer 2018
Der er pr. d.d. 48 betalende medlemmer af VHO, hvilket er en tilbagegang på 3 medlemmer fra
2016.

3. Forelæggelse af årsregnskab til orientering.
Formanden fremlagde årsregnskabet.
Økonomi varetages af Fonden Danske Veteranhjem. Der har ikke været overblik over Fondens
økonomi, men det er der rettet op på nu. På næste års generalforsamling vil Fondens økonomichef
fremlægge en uddybende gennemgang af VHO ´s budget. Såfremt medlemmer har interesse i at
få indsigt i VHO´s nuværende økonomi opfordres de til at henvende sig hos formanden for
nærmere indsigt.

4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
Formanden fremlagde aktivitetsplanen for 2016-2017. Dgl. leder præsenterede nogle af de
kommende aktiviteter i VHO regi og svarede på uddybende spørgsmål fra de fremmødte.

Formanden berettede, at Fonden Danske Veteranhjem har betalt en servitut på 500.000kr til
Odense Kommune for Soldaterhjemmet Dannevirke og at fonden fremadrettet vil finansiere
forskellige renoveringer i bygningen. På sigt vil den fulde drift af Dannevirke overgå til Veteranhjem
Odense. Fondens overtagelse af Soldaterhjemmet Dannevirke vil ikke få indflydelse på de
foreninger som benytter stedet.

5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer.
Bestyrelsen foreslog 100,- kr. hvilket blev godkendt.

6. Godkendelse af nye vedtægter (vedhæftet).
Vedtægterne blev justeret en smule efter sidste generalforsamling. Alle medlemmer har modtaget
de nye vedtægter. Der er reelt kun sket små justeringer og da disse nu er de fælles vedtægter for
alle fem veteranhjem kan disse ikke fraviges.
Vedtægterne godkendt.

7. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Da der ikke var indkommet forslag til kandidater blev alle der var på valg, valgt.

a. Formand: Henrik Dyhr, fmd. Ikke på valg. (På valg i 2018)
b. Jens Odgaard Olsson. Ikke på valg. (På valg i 2018)
c. Preben Petersen. Genvalgt.
d. Peter Devantier. Genvalgt.
e. Lars Stage Knudsen. Ikke på valg. (På valg i 2018)
f. Henrik Lægteskov Carlsen. Ikke på valg. (På valg i 2018)
g. Michael Sandberg
Valg af 1. og 2. suppleant:
a. 1. suppleant: Benny Madsen. Valgt for 2 år.
b. Ny 2. suppleant. John Lassen, veteran. Valgt for 1 år.

10. Eventuelt.
Kurt Stage, psyk; Vil der være tilknyttet en læge til hjemmet? Svar fra bestyrelsen; Hjemmet er ikke
et behandlingssted men vi vil meget gerne samarbejde med andre aktører.

Støtteforening; Det var forslag om at oprette en støtteforening for at kunne indsamle midler til
effekter og aktiviteter i Veteranhjem Odense som ligger ud over drift- og etableringsbudgettet.
Veterankoordinator i Odense Kommune, Jens Chresten Raakjær; 3 mdr. deadline for ophold på
Veteranhjem kan være ødelæggende for en veterans behandlingsforløb. Hvad gør VHO? Svar fra
bestyrelsen; som udgangspunkt er 3 mdr. max. men det er i hvert tilfælde en vurdering fra sag til
sag.
Formanden oplyser, at Fonden Danske Veteranhjems hjemmeside er opdateret, og at VHO´s fane
vil blive ajourført når de nødvendige licenser er tilgængelige www.veteranhjem.dk
11. Rådmand Steen Møller opdaterede de fremmødte om byggeprocessen og kunne informere, at
den skrider planmæssigt frem. Næste byggemøde er den 23.juni og der forventes det at blive
bekendtgjort hvilke entreprenører som skal varetage de forskellige faser af opførelsen af hjemmet.
Sten Møller informerede om tiltag ifm. ansøgning om økonomisk støtte til Veteranhjemmets
etablering og fremtidige drift og et forslag fra salen om etablering af en støtteforening til fordel for
Veteranhjem Odense blev vel modtaget.

Formanden takkede for god ro og orden.

Formandens/bestyrelsens beretning:

Siden sidste generalforsamling d. 10. oktober 2016 er der sket følgende på og omkring Veteranhjem
Odense.
Bestyrelsesmøder 2016-2017
10.10.16 Generalforsamling
20.10.16 Bestyrelsesmøde
21.11.16 Bestyrelsesmøde
19.12.16 Bestyrelsesmøde
30.01.17 Bestyrelsesmøde
27.03.17 Bestyrelsesmøde
08.05.17 Bestyrelsesmøde

Arrangementer og aktiviteter i VHO

Veterancafé hver anden mandag og hver anden onsdag, den sidste med tak til Jens Chresten Raakjær og
Odense Kommune,
13.10.16 På skydebane
05.11.16 Træklatring
07.11.16 Oplæg på cafémøde v. MAN-FRED om muligheder for rådgivning af kriseramte mænd
24.11.16 VHO veteraner deltager ved Bosnisk kulturarrangement som særligt indbudte gæster
04.12.16 Julearrangement på Dannevirke
16.01.17 Foredrag ved Kurt Stage – psykiater med speciale i PTSD diagnoser
16.01.17 hver mandag yoga for VHO veteraner og pårørende
31.01.17 Oplæg på café møde v. DIF om soldaterprojekt
05.12.17 Åbent Hus på Polymeren, Årslev. Repræsentanter fra bestyrelsen deltog
07.02.17 Lukket rundvisning for VHO på Brandt´s ifm. udstillingen ”I krig og fred”
28.02.17 Cafémøde for pårørende m. film og debat (Ikke afholdt pga. manglende tilmelding)
09.03.17 Åbent infomøde om VHO og byggeriet
20.04.17 Formanden for HPRD, Jan Andersen holder oplæg på cafémøde og inviterer veteraner til at
benytte skydebane
03.05.17 Oplæg om taktisk 1.hjælp i historisk perspektiv v. Carsten Falck
10.05.17 VHO veteraner benytter sig af tilbuddet om skydning på skydebane
17.05.17 Rundvisning og cafémøde på Fyns Militærhistoriske Museum.
Planlagte aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

17.06.17 Træklatring
21.06.17 TenCate i Vissenbjerg
25.06.17 Åben hede med bustur (invitation til andre VH)
skydebane i Vissenbjerg hver onsdag
yoga hver mandag
Fribilletter til OB-hjemmekampe
Økonomisk rådgivning af Syd Bank rådgiver (under behandling i Syd Bank Fyn)

D. 1/5 kunne vi byde Hannah Merete Ussing velkommen som vores første Daglige Leder. Personligt er jeg
meget glad for det for det betyder en meget stor og tiltrængt aflastning for mig og det betyder direkte at
der kommer til at ske meget mere for veteranerne og pårørende og det er virkelig dejligt. Jeg kunne helt
ærligt ikke følge med mere. Så er hjerteligt velkommen Hannah. Du har allerede vist dit værd.
Men det har jo også betydet at Hannah har måttet træde ud af bestyrelsen og at Michael Sandberg som 1.
suppleant er indtrådt i bestyrelsen. Så velkommen til Michael. Det medfører ikke de store ændringer da vi
har valgt at de to suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne. Det betyder at vi senere skal vælge en ny
suppleant idet Benny Madsen naturligt er rykket op som 1. suppleant.
At Hannah er tiltrådt betyder som sagt at der nu kan komme gang i flere aktiviteter. Der arbejdes på en
lovet Københavnertur og flere andre spændende ting så alle kan glæde sig til en spændende fremtid med
gode aktiviteter og møder.

Byggeriet
På byggesiden er vi der at der d. 23/6 skal være en færdig licitation at tage stilling til og dermed kan planen
for første spadestik umiddelbart efter sommerferien fastholdes med egentlig igangsætning af byggeriet
umiddelbart efter. Det betyder også fortsat at vi kan påregne indvielse i foråret 2018.
Medlemmer
Der er 48 der har betalt deres medlemsgebyr, hvilket er en lille tilbage gang på 3 medlemmer.

