
 

 

Referat af generalforsamling  7. juli 2020 kl. 1900 

Formanden bød velkommen, hvorefter vi gik i gang jævnfør dagsordenen 

1. John Christiansen, ”Chris” blev valgt som dirigent. 

Steen Samuelsen, ”Sammy”  blev valgt som referent. 

2. Formanden forelagde bestyrelsens beretning, se bilag. 

Godkendt. 

3. Forelæggelse af regnskab til orientering 

Regnskab for VHT var ikke tilgået fra FDV. Der blev henvist til FDV årsrapport 2019 

4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse 

Opdateret aktivitetsplan bliver løbende lagt på hjemmesiden 

Der ønskes genoptagelse af små aftenarrangementer (modelbygning, film, brætspil m.m.). 

Bestyrelsen arbejder på sagen. 

Der kunne kun i begrænset omfang besvares spørgsmål om budgetstatus 

5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer. 

Bestyrelsen havde forslået kontingentet hævet til kr. 100,-  for enkeltmedlemmer og kr. 500,- for 

foreninger/firmaer. Forslaget vedtaget enstemmigt 

6. Indkomne forslag 

Ingen 

7. Valg 

a. Formand, Bo Lundgreen, genvalgt 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Andresen og John Christiansen, ”Chris” 

c. 2 suppleanter: Nich Frederiksen og Tonny Christensen 

8. Eventuelt 

- En kort snak om Facebook gruppen og dens formål. Bestyrelsen kunne oplyse af der var 829 

medlemmer og tre administratorer. Debatten i gruppen er sund og der var kun 2 der ikke var blevet 

godkendt som medlem 

- Efter en kort snak om donationer, oplyste bestyrelsen, at den vil udforme en donationsskrivelse, 

som kan udleveres sammen med folder og andet oplysningsmateriale om veteraner/veteranhjem. 

Formanden takkede dirigenten og deltagerne for god ro og orden og bød velkommen til den nye bestyrelse. 

 

 

          (Sign.)          (Sign.)          (Sign.) 

John Christiansen  Steen Samuelsen  Bo Lundgreen 

       Dirigent         Referent        Formand 



      

Bilag til referat af generalforsamling 

 

Beretning Generalforsamling, Veteranhjem Trekantsområdet tirsdag, den 7. juli 2020, kl. 19:00 

INDLEDNING:  

Årets generalforsamling afholdes senere end fastsat i vedtægterne grundet de begrænsninger, der et 

truffet i f.m. at COVID-19 meldte sin ankomst her i landet, men som begrænsningerne er i dag, er det nu 

muligt at afholde generalforsamlingen forskudt et par måneders tid i forhold til oprindelig planlagt.  

Årets generalforsamling finder også sted i 10 året for vores oprettelse, som vi selvfølgelig har i sinde at 

markerer (herom senere).  

Ved vores sidste generalforsamling var vi midt i et skift af daglig leder. Det havde været en lettere turbulent 

tid det sidste stykke tid op til skiftet, og vi har nu passeret et år for ansættelsen af Lene, vores nuværende 

daglige leder, som vi vist alle sammen til fulde, har fundet os rigtig godt tilfredse med. Især under 

”nedlukningen”, har hun virkelig måtte ”gå til den”!  

Jeg talte sidste år bl.a. om at positivitet smitter! Det synes jeg bestemt har kunnet konstateres, har været 

rigtigt! Jeg tror, at vi i dag oplever, at både veteraner, frivillige og ansatte i hovedsagen har en glad og 

positiv tilgang til det samlede virke her på vores veteranhjem. Vi er et hjem, hvor man generelt gerne 

kommer, både når man har det godt, og når man han det mindre godt!  

AKTIVITETER:  

Frem til ”nedlukningen” i marts måned, har antallet nogenlunde på niveau med tidligere år. For eksempel i 

form af fællesspisninger, fredagsmorgenmad, shelterture og walk and talk.  

Den 11. marts lukkede samfundet så ned, og også her på hjemmet måtte vi lukke, og senere i hovedsagen 

indskrænke os til at afholde udendørs formiddagskaffe (med meget fint fremmøde), senere også walk and 

talk, samtalegrupper m.v. og senest er fredagsmorgenmaden genindført! Det betød, at aktiveringen af 

frivillige i begyndelse var begrænset til tre – fire frivillige, samt at adgangen til hele huset også blev 

begrænset. I takt med at aktivitetsniveauet stille, roligt og kontrolleret stiger, er anvendelse af frivillige også 

steget. Den begrænsede adgang til hele huset har bestyrelsen besluttet opretholdes foreløbig til udgangen 

af august. Hvad vi herefter gør, afhænger i høj grad af, hvordan situationen udvikler sig i den kommende 

tid. I den periode, hvor adgangen har været begrænset, har det kunnet konstateres, at vores beboere, der i 

hele 2 perioden har ligget på tre – fire veteraner, har oplevet en godgørende og stabiliserende ro!  

En af årets store aktiviteter – Frydenborglejren, måtte vi desværre enden med at afløse! Uanset hvordan og 

hvorledes, vi ”drejede den”, var det ikke muligt at indrette os, så lejren kunne gennemføres forsvarligt med 

de krav sundhedsmyndighederne stillede. For jer, der kender til lejren, er jeg helt sikker på, at I kan 

tilsluttes jeg beslutningen og aflysningen. Sankt Georgs Gilderne i Kolding, der ejer Frydenborg, har allerede 

reserveret lejren til os næste år!  

Flagdagen valgte vi, som vi efterhånden har tradition for, at markerer ved en brunch på veteranhjemmet. 

En aktivitet vi selvfølgelig også gennemfører i år – om de sundhedsmæssige forhold gør det muligt!  

Vores fane – og fanekommando – deltager normalt året rundt i forskellige arrangementer og skulle i år bl.a. 

have været til Købehavn for at medvirke i festligholdelse af Hendes Majesæt Dronningens 80-års 



fødselsdag. Det var et af flere ”fane-arrangementet” der blev aflyst grundet COVID-19. F.eks. blev 

arrangementet til minde om besættelse, den 9. april 1940 i Haderslev aflyst, ligeledes markeringen af 

befrielsen, den 4. maj 1945 her i Fredericia. Også Valdemarsdag, den 15. juni og senest 6. juli her i byen var 

arrangementer, der blev aflyst eller meget begrænset.  

Vi havde planlagt at afholde en ”høstfest” i oktober sidste år. Da vi var ”hårdt ramt” af istandsættelser og 

renoveringer – bl.a. af salen – måtte vi udskyde arrangementet til foråret i år – for så at blive ”ramt” af 

COVID-19-restiktioner og som følge deraf aflyse.  

ISTANDSÆTTELSER OG RENOVERINGER:  

Istandsættelser og renoveringer har såvel sidste år som i år pågået løbende. Den udvendige, forestår 

Fonden Danske Veteranhjem (samlet, indtil videre, ca. kr. 300.000). Den indre er i hovedsagen vores 

opgave. Jeg synes, at både den ydre- som den indre istandsættelse har gjort sit til, at vores hus fremstår flot 

og indbydende. De sidste større ”småting”, der mangler forventes lavet i løbet af i år og mere langsigtede 

udvendige arbejder vil finde sted fortløbende.  

Og, ja! Vi har fået rejst en rygepavillon – købt for donerede midler! Det donerede gulv mangler endnu at 

blive lagt, men en tømreuddannet – og hårdt arbejdende – veteran, har lovet at gøre noget ved det i 

sensommeren, når han – forventeligt – har mere tid. 3  

Vi har i kortere eller længere perioder haft indtil fire beboere. Pt. har vi tre veteraner boende. Et skøn er, at 

der har været ca. 2292 besøg på hjemmet (veteraner, værter, mødedeltagere og besøgende) siden sidste 

generalforsamling.  

HJEMMESIDE/SOCIALE MEDIER:  

Løbende har vi uploadet referater, aktivitetsoversigter, opslag om kommende aktiviteter m.v. (findes også 

som opslag på hjemmet).  

Der er pt. 829 (634 ved sidste generalforsamling) brugere af vores Facebookgruppe. Den bruges fortsat bl.a. 

til opslag af div. aktiviteter med evt. link til vores hjemmeside. Vores opslag deles med andre 

veteranorganisationers Facebookgrupper, så så mange veteraner som muligt, kan få kendskab til vores 

tilbud.  

BRUGEN AF HJEMMET:  

Vores mødefaciliteter bruges – udover af os selv - af Blood of Heroes. Også Veterancentret har gjort brug af 

vores faciliteter. Andre – f.eks. soldaterforeninger m.v. – ved, at også de har mulighed for at anvende vores 

sal til deres møder.  

FRIVILLIGE:  

Antallet af frivillige er desværre faldet en anelse. Vi er pt. ca. 30 aktive frivillige. Ikke alle har kunnet vise 

deres aktivitet, da vi at smitterisikobegrænsning, som nævnt, i en periode har begrænset anvendelse af 

frivillige. Det ville være virkeligt godt med flere frivillige, så jeg vil opfordre til at I hjælper med 

rekrutteringen.  

Vi har siden sidste generalforsamling og frem til nedlukningen gennemført møder for frivillige. Generelt 

med god deltagelse. I forbindelse med møderne, har der været forskellige faglige eksterne indlæg. Der har 

været gode tilbagemeldinger på disse indlæg, der fortsat vil være en del af frivilligmøderne. I slutningen af 

sidste år, blev et møde for de frivillige afsluttet med et socialt arrangement (spisning) i byen. Det 

planlægger vi også i år at afholde som en tak for indsatsen fra de frivilliges side.  



Der afholdes senere i år en uddannelsesrække for frivillige, der skal medvirke til at give vores frivillige nyttig 

information og redskaber til det at være frivillig på et veteranhjem. Uddannelsesrækken afholdes af 

Veterancentret og er tilrettelagt i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem. 4  

INFORMATIONSVIRKSOMHED/SAMARBEJDE:  

Der har kun været afholdt to foredrag i perioden. Normalt ville vi have holdt nogle stykker, men igen … 

Nedlukningen!  

Vi samarbejder fortsat med alle, der vil vores veteraner det godt! Samarbejdet er især med Veterancentret, 

KFUM, ATT, andre veteranhjem samt med veterankoordinatorer i Region Syd. Det er vores opfattelse, at vi 

oplever en positiv tilgang til os fra vores samarbejdspartneres side og at man respektere og påskønner 

vores indsats.  

ØKONOMI: Vi er i 2020 tildelt kr. 50.000 til aktiviteter. Det vil sige – at vi er blevet lovet at få kr. 50.000. For 

os, der har en fortid i Forsvaret, ved vi, at det med tildeling af midler, kan tage tid, men dog – normalt tilgår 

… Bare lidt senere! Derudover er der tildelt ca. kr. 130.000 specifikt til åres Frydenborglejr, som vi forventer 

at skulle returnerer.  

Donationer og sponsorater er helt afgørende for vores virke – også i fremtiden. Jeg vil – som de andre år, 

jeg har stået her – derfor opfordre jer alle til at have det in mente og meget gerne hjælpe med at finde 

mulige donationer. Lokalt er der tilgået et større antal donationer – særligt kaffe og fødevarer. Disse 

donationer forventes – forhåbentligt da – fortsat at tilgå.  

Fonden har desværre set sig nødsaget til at skifte ud på økonomifunktionen! Det betyder, at kun Fondens 

samlede regnskab (årsrapport) er revisorgodkendt. Det kan ses på Fondens hjemmeside for interesserede.  

Budget og regnskab for vores veteranhjem, er – da det ikke endnu er godkendt og vores tilskud fra 

veterancentret kun er forventelig, ikke mulig at fremlægge. Da regnskabet kun er til orientering, anser jeg 

det ikke som et større problem. Under forudsætning at det forventede tilskud tilgår, kan der fremlægges en 

status pr. den 31. maj i år, som I kan se på opslagstavlen. Jeg kan sige, at Fonden arbejder hårdt – og på 

overarbejde – med at få økonomitjenesten ”op på mærkerne” igen. Der er som sådan ingen problemer 

finansielt, man er bare kommet noget ”bagud”!  

JUBILÆUM:  

Som nævnt i begyndelse af beretningen, kan vi i år markere vores 10 års jubilæum. Det er vores hensigt, at 

markere jubilæet ad to gange: Et åbent hus arrangement, lørdag, den 15. august (måske vil vi der kunne 

”fange” et par nye frivillige) og den egentlige jubilæumsdag, mandag, den 17. august for os 5 der er 

engagerede på vores veteranhjem, enten som bruger, frivillig eller ansatte. Nærmere herom vil selvfølgelig 

tilgå, men I kan godt sætte ”X” i kalenderen (og selvfølgelig have COVID-19 i baghovedet).  

AFSLUTNING:  

Jeg vil her ved slutningen af beretningen, opfordre til, at man hjælper til med at foreslå arrangementer og – 

meget gerne – også bidrager med en ”tovholder-tjans”! Ingen ”tovholder” – intet arrangement! Ikke, at det 

har været et større problem, men alligevel vil jeg ikke undlade opfordringen.  

Det er min opfattelse, at vi har et rigtigt godt og veldrevet veteranhjem. Det er en dejlig oplevelse, at 

komme her og se så engagerede mennesker, som man kan møde her.  



Jeg vil slutte at takke bestyrelsen, værter og andre frivillig for jeres engagement. Jeg ved, at det indimellem 

– dog sjældent – kan være en udfordring, at være her. Det er derfor vigtigt – som jeg også har sagt tidligere 

– at vi er opmærksommen på hinanden og at vi passer på hinanden.  

En tak skal bestemt også gives til vores beboere og daglige brugere! Mange af dem har store aktier i f.eks. 

rejsning af rygepavillonen, anskaffelse af vores blomsterhave, rengøring og ja, madlavning og andre ting, 

der for mig viser, at det vi gør, ikke er så tosset endda!  

Og her til – næsten aller sidst – vil jeg gerne rette en stor tak til Lone, der i år ikke genopstiller til 

bestyrelsen. Hun har dog lovet ikke at være en fremmed, selvom hun ikke mere er bestyrelsesmedlem. Tak 

for den indsats du hidtil har ydet her på hjemmet!  

Husk! Sammen gør vi en stor forskel!  

Med disse ord, afsluttes beretningen på denne generalforsamling. 


