Generalforsamling Veteranhjem København
24 april 2019.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
Bestyrelsens beretning ved Formanden.
Orientering af årsregnskab 2018, fremlagt til gennemsyn.
Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse for 2019.
Fastsættelse af kontingent for medlemmer. Bestyrelsen foreslår uændret, 100kr. for privatpersoner,
500kr. for virksomheder og foreninger.
Indkommende forslag.
Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændring af ordlyden §8 stk.1
Ny ordlyd: Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 dog mindst 5 personer (6(4) bestyrelsesmedlemmer
og en formand samt 2 suppleanter.
Forslaget er i sin helhed lagt frem på GF.
Valg af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer, der er 3 medlemmer på valg i ulige år:
• Hans Ahlefeldt
(modtager genvalg).
• Anne Norderud
(modtager genvalg).
• John Johnsen
(modtager genvalg).
Valg af 2 suppleanter:
• 1. suppleant, Freddy Schou Jensen (modtager ikke genvalg).
• 2. suppleant – nyvalg.
Merete Ladewig Sørensen stiller op og modtager valg som suppleant.
Berit Kanstrup stiller op og modtager valg som suppleant
Eventuelt.

Ad punkt 1 - Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
Søren Lassen er dirigent, Pernille Emonds er referent og Merete, Vibs og Berit er stemmetællere.

Ad punkt 2 - Bestyrelsens beretning ved Formanden.
Bestyrelsesformanden gav et fint referat af året der gik. Bestyrelsesberetningen er vedhæftet separat.
Formand for Fonden, Christian Kurt blev også budt velkommen.

Ad punkt 3 - Orientering af årsregnskab 2018, fremlagt til gennemsyn.
Årsregnskabet for 2018 er vedhæftet separat.
Der er overført kr. 11.500,- fra sidste års budget til dette års budget, idet vi ikke har brug alle vores
aktivitetspenge.
Underskuddet på 391.475,79 er for driften af VHK. Nogle hjem er dyrere end andre og VHK er dyrt, men en
del af alle 5 veteranhjem, så i det samlede budget hænger regningerne sammen.
Budgettet blev godkendt.

Ad punkt 4 - Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse for 2019.
Aktivitetsplan er vedhæftet separat. Der er fortrinsvis lagt vægt på at lave flest arrangementer i huset.
Der er bestyrelsesmøde hver første mandag i måneden. Her vil der også være fællesspisning med
egenbetaling.
Vi har fået et tilbud fra Veteranstøtten på kr. 45.000,- til aktiviteter.
Admiral Winterfeldt fonden har støttet med kr. 30.000,- til fællesspisning
Kæden har støttet med kr. 30.000,- til aktiviteter.
Aktivitetsplanen blev godkendt.

Ad punkt 5 - Fastsættelse af kontingent for medlemmer. Bestyrelsen foreslår uændret, 100kr. for
privatpersoner, 500kr. for virksomheder og foreninger.
Bestyrelsen foreslår uændret, kr. 100,- for privatpersoner og kr. 500,- for virksomheder og foreninger.
Forslaget er vedtaget.

Ad punkt 6 - Indkommende forslag.
Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændring af ordlyden §8 stk.1
Ny ordlyd: Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 dog mindst 5 personer, bestående af 6
bestyrelsesmedlemmer og 1 formand samt 2 suppleanter.
Forslaget er i sin helhed vedhæftet separat.
Forslaget blev enstemmigt godtaget og skal nu tages op på fondsmøde, for at godkendes for alle
veteranhjem. Bliver dette vedtaget af Fonden for alle veteranhjem, vil det skulle endeligt godkendes på
næste generalforsamling for alle veteranhjem i 2020.

Ad punkt 7 - Valg af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.
Hans Ahlefeldt, Anne Norderud og John Johnsen er blevet genvalgt.

Ad punkt 8 - Valg af 2 suppleanter.
Merete Ladewig Sørensen (første suppleant) og Berit Kanstrup (anden suppleant) er valgt som suppleant.

Ad punkt 9 - Eventuelt.
Med de nye gode kontakter der er etableret på Frederiksberg, kan det være en ide at blive på
Frederiksberg, fremfor at flytte VHK til anden kommune.
Kristine spørger om frivillige, brugere mm bliver spurgt til råds om fremtidig location for VHK. Per svarer at
alle vil blive hørt.
Årets første wakeboard bliver skudt i gang på fredag. Der vil blive lavet en fast kalender for resten af
arrangementerne for året.
Der bliver arrangeret flere fisketure med støtte fra Veteranstøtten.

