
 
 

 

 

Referat 

 
Veterancafé Vordingborg 

 

 
Mødeinformation 

 
 

Mødedato: 
 
22.02.17 

Mødetid: 
 
19.00 

Sted: 
 
Soldaterhjemmet 

Deltagere: 
Henning, Per, 
Gert, Helge, Conni 

+ 7 frivillige. 

Fraværende: 
 

Emne Beslutning 
 

Ansvarlig 

 

Generalforsamling 

 

 

 

 
Valg af dirigent 

 
Flemming Iversen 

 

 
Formandens beretning 

 
Velkommen til vores første ordinære generalforsam-
ling. 
Opstart 2016: 

- Åbningsarrangement 14. april på Soldater-

hjemmet med deltagelse af borgmester Knud 

Larsen, FM Danmarks veteraner og div. an-

dre indbudte gæster.Stiftende generalfor-

samling den 11. maj på soldaterhjemmet, 

hvor den nuværende bestyrelse blev valgt og 

startede så op. 

o Vedtægterne blev rettet til og under-

skrevet. 

o Oprettet konto i Møns Bank 

o Oprettet hjemmeside og facebooksider 

på nettet godt støttet af KN Niels 

Brandt, tidligere PIO ved DANILOG. 

o Vi fik startkapital af Danmarks Vetera-

ner og fra kasernens fritidsudvalg og 

salgsbod fik vi også et pr mindre do-

nationer. 

o Logo udarbejdet af Flemming Iversen. 

-  Tilknyttet er række frivillige, der har været 

på cafeen hver onsdag, bortset fra feriepe-

riodene. Stort tak til jer. 

-  

Reklamearrangementer 
23/5 besøg af Marcus Knuth (V) og kasper Rough (S) 
og deraf følgende presseomtale. 
Festugen: Vi var til stede mandag, onsdag og fredag 
i Vordingborg festuge, hvor vi have et telt og fik ud-
delt en masse brochurer og snakket med en del mu-
lige kunder. 

Åbent Hus kasernen den 10. september. 
Frivillig fredag i Mønshallerne den 30. september. 

 
Gennemførte aktiviteter: 
22 SEP: grillarrangement på Soldaterhjemmet – 28 
deltagere. 
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5 OKT: PROTAC fremvisning af kugledyner, veste 
m.m. resulteret i udlånspulje ved cafeen. Hjælp til 
ansøgninger vedr. støtteindkøb til veteraner. 
9 NOV: Foredrag ved Kim Kristensen. Fyldt sal på 
soldaterhjemmet – stor succes. 

4 DEC: Julemærkemarch. 8 deltagere. Hyggelig lille 

tur 5/10 km. 
8 DEC: julehygge på soldaterhjemmet. Feltpræst 
Torben Petersen fortalte julehistorier. 16? 
19/1: Tur til Snoozelhuset i Maribo.  
 
Kurser: 

- Veteranstøttens kursus i frøslevlejren: FM, 

NF, Conni, Gert i 1 hug. Derefter Flemming, 

FS og Kenneth, så vi nu har 7. 

Hvor er vi nu: 
- Vi har haft held med de seneste ansøgninger, 

så vi har en arbejdskapital i 2017 på ca. 

50.000,- 

- Vi har nogle gode rammer/lokaler på Solda-

terhjemmet. Ikke mindst efterfølgende ons-

dagsspisninger er et ekstra plus. 

- Vi har en fast lille flok af frivillige. Ønskes – 

flere. 

- Vi bliver ikke overrendt, men har rimeligt 

fremmøde. 

- Det er rart at møde op på cafeen og der god 

stemning. 

- Hvis behov har vi muligheder for at trække 

på 

o Psykolog. 

o Feltpræst. 

o Økonomisk rådgivning 

o Via kasernen og VETC. Støtte fra soci-

alrådgiver, psykolog, job og uddan-

nelse. 

o Vi har 7, der har deltaget i veteran-

støttekurset. Fortsat flere på. Gerne 

udbygget med andre kurser. 

o Buschauffør mhp. kørsel. 

 

Ønsker for 2017: 
- Uniformering af vores frivillige 

- Fortsat et udbud af forskellige aktiviteter. 

- Frivilliginstruktion 

- Samarbejde med andre omkring veteranar-

bejdet. F.eks besøg andre cafeen/besøg hos 

os. 

- Vi skal fortsat vise flaget til støtte aktiviteter: 



 
 

 

 

Referat 

 
Veterancafé Vordingborg 

 

 
festuge, kulturnat, åbent hus m.m. 

 
 

 
Kassereren fremlægger 

regnskab 
 

 
Vi har fået en Nem-konto. 

Vi har fået flere tilskud og har et overskud d.d. på kr. 
44.000,-. Vi er blevet lovet flere tilskud, så vi glæder 

os over fremgangen! 
 

 

 
Indkomne forslag 

 
Foreningen blev oprettet som en græsrodsbevægelse 
og da vi nu er kommet op og køre, modtager tilskud 
m.m. er forslaget, at vedtægterne tilrettes en reel 

forening med mulighed for medlemskab. Formålet er 
uændret, så alle uanset medlemskab eller ej kan 
bruge caféen – både frivillige, veteraner og pårøren-
de. 
FORSLAGET ER VEDTAGET!! 
Vedtægter tilrettes og underskriver f bestyrelsen på 

først kommende møde. 

 

 

 
Fastsættelse af kontin-
gent 

 
Kontingentet er fastsat til kr. 100,- og er for et år ad 
gangen. 

 
 

 
Valg til bestyrelsen 

 
På valg er formand (Henning Ø. Nielsen), kasserer 
(Helge Rendsbæk) og sekretær (Conni Simmons). 
Alle 3 genvælges til bestyrelsen for en periode på 2 
år.! 

 

 
Valg af revi-
sor/revisorsuppleant 

 
Revisor Carsten Pedersen er ikke på valg i år. 
Som revisorsuppleant for 1 år: Anker Sewohl valgt. 

 

 


