
Referat af Generalforsamling 2018. 
 
Generalforsamling blev afholdt 12 MAR 2018, kl. 1700, på Dannevirke/Odense. 
 
Dagsordenen for generalforsamlingen er:  
1. Valg af dirigent og referent.  

a. Dirigent: Niels Korning  
b. Referent: Henrik Lægteskov Carlsen 

 
2.  Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.  
 Se bilag 01, beretningen blev godkendt. 
 
3.  Forelæggelse af årsregnskab til orientering.  
 Lone fra FRC gennemgik regnskabet – det blev godkendt. 

Der stillet spørgsmål vedr. overskud, som ikke kan overføres til 2018, men bestyrelsen opfordrede alle 
medlemmer til at komme med input til aktiviteter. 

 
4.  Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.  
 Se bilag 02 
 
5.  Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer.  
 Kontingentet blev fastsat til 100,- kr pr år (uændret) 
 
6.  Indkomne forslag.  
 Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
7. Valg 
 Der gennemførtes følgende valg: 
 a. Formand:    Michael Sandberg 
 b. Bestyrelsesmedlemmer:  Steen Møller 
      Jens Østergaard 
      Henrik Lægteskov Carlsen 

c. Valg af 1. og 2. suppleant:   
 1. suppleant: Lars Knudsen 

  2. suppleant: Rene Melby 
 
9.  Eventuelt.  

 Der havde været lidt roderi med indkaldelsen til generalforsamling, da nogle medlemmer ikke er på Facebook 
og ikke havde modtaget mail. 

 Bestyrelsen tog kritikken til(lagde sig fladt ned) og vil sørge for bedre procedure næste år. 
 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

Bilag 01 



Formandens beretning for 2017. 
2017 var et år, hvor Veteranhjem Odense begyndte at tage form og få indhold. Påbegyndelsen af selve byggeriet 
blev annonceret i januar efterfulgt af det første spadestik d. 31. august.  
Ligeledes blev der gennemført en rekruttering af en daglig leder af Veteranhjemmet.  
Begge dele stod som synlige bevis for Veteranhjemmets kommende beboere om, at processen skred tydeligt frem. 
Det har naturligvis også medført en vis nysgerrighed omkring form og indhold af de fysiske rammer. Der har været 
afholdt brugerworkshops, som har givet input til byggeudvalget, hvilket vil fortsætte i det kommende år. 
  
Med ansættelsen af Hannah Ussing som daglig leder kom der både flere og større aktiviteter for Veteranerne. Der 
har været god og bred tilslutning til cafemøder såvel som aktiviteter ude af huset, men på trods af et øget 
aktivitetsniveau, så udviser overskuddet i regnskabet, at Veteranhjemmets brugere ikke skal holde forslag om 
aktiviteter tilbage. Der er afsat et fast beløb til aktiviteter, som det er en fælles og glædelig opgave mellem 
bestyrelse, daglig leder og Veteranhjemmets brugere at få aktiveret. 
Bilag 02, underbilag 01 

Gennemførte aktiviteter: 

• Der hvor vi mødes hhv. mandage og onsdage, så vidt muligt året rundt. 

• Tid til uformelt samvær og røverhistorier 

• Tid til de alvorlige samtaler, når livet er bøvlet 

• Tid til at finde ro omkring langbordet eller bålet 

• Foredrag, bålhygge, fællesspisninger, filmaftener 

• Haft x antal veterancafeer 

• Besøgt TenCate, Militærhistorisk Museum 

• Været på Odense Stadion  

• Besøgt Kastellet og Tøjhusmuseet 

• Været på Åben Hede 

• Været på Egeskov Slot 

• Der er blevet bowlet 

• Der er blevet spillet Petanque 

• Skudt i Skallebølle Skytteforening 

• Klatret i træer 

• Gået Gardermarch, Telegrafmarch og FN march 

• Brugere har deltaget i Invictus Games i Canada, Camp Veteran på Lanzarote, kanotur i Sverige og forskellige 
sportsevents i Danmark 

• Der trænes hårdt i Odense Funktion & Træning på et lukket Veteranhold 

• Walk ´n talk, yoga og NADA 
 

Nye og gamle traditioner 

• Nytårskur 

• Sankt Hans 

• Flagdag 

• Juletræsfest 

• Markering af VHO´s årsdag 

• Juleaften/Nytårs aften 
 

Foreløbig Aktivitetsplan for 2018 

• Bustur til Aarhus 

• Overnatning i Camp Frøslev 

• Sheltertur v. Fredericia 

• Åben Hede 

• Egeskov 

• ZOO 

• Billiard 
Bilag 02, underbilag 02 



 
 

Aktivitetsliste for VHO til brug ved budgetansøgning for 2018 
 

MDR AKTIVITET PRIS (ca) 

Januar Cafémøde med fællesspisning. Anslået pris for ca. 15 pers. 2250 kr. 

Bowlingaften. Anslået pris for 10-12 personer  2000 kr 

Februar Cafémøde med fællesspisning. Anslået pris for ca. 15 pers. 2250 kr 

Marts Cafémøde med fællesspisning: Anslået pris for ca. 15 pers 2250 kr 

Udflugt til Frøslevlejren m. overnatning i Veteranstøttens barak: Anslået pris for ca. 30 
pers. inkl. transport 

15.000 kr. 

April Cafémøde med Påskefrokost. Anslået pris for ca. 20 pers. 3000 kr. 

Odense ZOO Anslået pris for ca.30 pers. inkl. entré og frokost 10.000 kr. 

Maj Cafémøde med fællesspisning, Anslået pris for ca. 15 pers. 2250 kr. 

Sheltertur (lån af VHT shelters), Anslået pris for ca.12 pers. inkl. transport og 
forplejning fredag-søndag 

4000 kr. 
 

Juni Cafémøde med fællesspisning. Anslået pris for ca.15 pers. 2250 kr. 

Tur til Åben Hede, Anslået pris for ca.30 pers. inkl. transport og frokost 9000 kr.  

Juli Cafémøde med fællesspisning. Anslået pris for 15 pers. 2250 kr. 

Udflugt 6.juli arrangement i Fredericia, Anslået pris for ca.30 pers. inkl. transport og 
frokost 

7000 kr 

August Cafémøde med fællesspisning. Anslået pris for 15 pers. 2250 kr. 

Indvielse af Veteranhjemmet,Anslået pris 25.000 kr. 

September: Fællesspisning for ca. 30 pers. 2250 kr. 

Flagdag, Anslået pris for ca. 130 pers. 12.000 kr. 

Tur til Egeskov 
Anslået pris for ca. 50 pers. inkl. Entré og frokost 

8000 kr. 
 

Oktober Fællesspisning for ca. 30 pers. 2250 kr. 

November Fællesspisning for ca. 30 pers. 2250 kr. 

December Julefrokost: Fællesspisning for ca. 30 pers. 3000 kr. 

 Jule arrangement, Anslået pris for ca. 50 pers. 10.000 kr. 

Aktivitets bestemte udgifter 

 Bespisning til bestyrelsesmøder 2000 kr. 

 Bespisning til andre møder inkl.cafémøder 8000 kr. 

 Gaver m.m. 2500 kr. 

 Bespisning af frivillige i 2. halvår af 2018 7500 kr. 

 Transport af frivillige i 2. halvår af 2018 2000 kr.  

 


