
FM beretning for 2017:  

Vores første hele år. Godt år med gode aktiviteter og generelt god opbakning. 

Personel: Vi har desværre sagt farvel til Helge og Conni med udgangen af AUG 17, da Helge flyttede til 

Jylland og Conni til København.  Hurtig rokade og efter et par møder - Anker Sewohl som kasserer og 

Annette Helen Rasmussen som Sekretær indtil næste generalforsamling, hvor de kan vælges for e t år, så vi 

igen kommer på rettet bane. 

Helge blev erstattet af Alexzia, der nu er udsendt til Estland - Finn/Karin overtog derefter for nu at give 

stafetten videre til Amalie. 

Protektor. GK OB Johnny Rahbek Thomsen blev udnævnt til protektor for cafeen i f.m. foredrag ved Torben 

Mikkelsen. 

Økonomi: Vi har en god sund økonomi, nogen siger det er fordi FM er for nærig. På sponsorsiden har vi ud 

over kommu8nen og veteranstøttet i 2017 fået 20.000 fra Lions Club i kommunen samt 5000,- fra GF-

forsvaret. Det skal også nævnes at vi om onsdagen sponseres af Jacobsens bageri i Nyråd - friske kager - 

stor tak til dem. 

Aktiviteter: Ud over vores faste åbningstid onsdag, som kører rigtig godt - har vi haft flg. 

- To foredrag. Kim Vilsborg i april (dialog) og Torben Mikkelsen i november. Begge med ca. 15 - 20 

fremmødte. 

- Deltaget i Veteranforum Storstrømmen i rammen af Garnisonskommandant Vordingborg 

- Besøgt Snoozelhuset i Maribo i JAN med Conni. 

- Frøslevtur med cafeens frivillige og pårørende sidste weekend i april (gentages, gerne med andre). 

- Deltaget i GHR VPK Åbent Hus i maj. 

- Vi har selv haft Åbent Hus i Cafeen i f.m. Kulturnar den 2. juni (grill i haven - rester fra Nordic VET 

MCC meeting, hvor cafeen støttede Helge med arrangementet). Håber vi en anden gang i 

fællesskab kan støtte op om lignede aktivitet. 

- 15. juni - bålmad hos Allan Tjørnemark på Bogø. 

- 28. juni besøg på Peder Skram. 

- Væres repræsenteret i Vordingborg Festuge med vores telt 3 dage. 

- 12-13 AUG: Kanotur med i alt 7 deltagere. Booket flere, men rart lille selskab. 

- 30 AUG var vi til grill ved Lions Club i Langebæk - succes. 

- 19-20 SEP. HØ, Anker og JHC til veterancafesamling i Karup. 

- 15/11: Vært for venstre og borgmesterens introduktion ag kommunens veteranpolitik. 

- 3/12: Kun 3 deltagere til årets julemærkemarch. 

- 7/12 julehygge, hvor GF forsikring Forsvaret deltog og gav et lille indlæg omkring deres muligheder. 

Påklædning og andet: Vi bestilte T-shirt og veste (dog først udleveret i januar). Kuglepenne - dækket ind af 

salg fra KFUM. 



Støtte: Vi har set behovet for et vi er der og kan træde til hurtigt. Især en episode, hvor vi måtte træde til. 

Vi har nu en af brugerne langtidsindlagt - de er sårbare og jeg har talt med KFUM omkring hvordan de skal 

håndteres. 

2018: Kommet godt i gang - stort fremmøde. Så snart vi har valgt bestyrelsen og de har holdt 

konstituerende møde, så udsendes AKOS. 

Vi hørte i 2017 om nye spændende veterankurser - desværre udsolgt inden vi overhovedet fik nogen på - 

håber det lykkes i 2018. 

Vi følger, hvad der sker med Soldaterhjemmet i 2018, hvor nuværende leder stopper den 1. juni - hvad så? 

Vi vil gerne blive, men må også tænke at anden løsning kan blive aktuel. 
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