Formandens beretning ved generalforsamlingen den 26. februar 2020.
Kære alle, endnu et år er gået, og vi skal nu holde vores 4 ordinære generalforsamling.
Lokaler:
-

Dejligt vi har fået ro på lokalerne og KFUM med Kirsten og Søren – det kører bare. Vi er vel en af de
veterancafeer, der har de bedste lokaler, da vi ikke skal dele med andre, men har vores eget fristed.
Altid god dialog og støtte fra Kirsten og Søren, så endnu engang - stor tak til Soldaterhjemmet.

Økonomi: (Detaljer kommer med regnskab)
-

Vi har efter et meget magert år i 2018 igen haft et indbringende 2019.
Vi modtog en donation på 5.000,- fra Odd Fellow logen.
Vi modtog 10.500 fra Kulinarisk Rosenfeldt (desværre fordi de har stoppet aktiviteten).
Kommunen var igen på banen med et beløb på kr. 10.000,Året sluttede med et besøg fra Lions Storstrømmen, der gav et beløb på kr. 26.000, dog båndlagt til
en fisketur, hvor vi også skal inviterer fra omkringliggende områder, herunder Lolland og Falster.
Endelig fik Anker Sewohl en henvendelse fra foreningen No name under JGK. De donerede kr.
5.000,- til cafeen.

Aktiviteter:
Onsdagsmøderne:
-

I god gænge. Altid ønskeligt med lidt nye ansigter – heldigvis har vi på seneste set et par nye.
Selvom formanden er alt for sparsom, så leveres der stadig rigeligt af kage fra Nyråd. Heldigvis
lykkedes det at få både bageren og hans familie med til sommergrill, så vi på den måde kunne sige
tak for et værdsat sponsorat.

Øvrige
-

-

Egentlig var det kasernen, der fik henvendelses omkring at støtte op om March mod ensomhed den
5 – 6 april, men en hurtig sagsbehandling og et spørgsmål til KFUM omkring indkvartering førte til
at veterancafeen og Soldaterhjemmet bød PATRICK velkommen fredag den 5 om aftenen. Bland
lørdagens deltagere var 3 fra cafeen, der gik med til Falster, en tur på ca. 18 km.
24. april inviterede vi til foredrag i KFUM´s store sal. Denne gang et foredrag om danskere i Tysk
krigstjeneste i Frikorps Danmark under besættelsen – stort set fuldt hus og et meget spændende og
vellykket foredrag.

-

I forbindelse med udstillingen ”Udsendt af Danmark” op til 800 års dagen for dannebrog blev
Veterancafeens onsdagsmødet flyttet til Borgen, hvor vi var til stede i det opstillede telt, der
husede udstillingen. Flere af cafeen frivillige deltog i vagterne i teltet.

-

19 juni var det igen tid til Grillarrangement på Bogø, hvor Allan Tjørnemark igen var vært. Vi kender
det jo alle, en hyggelig aften.
26 juni havde vi sidste dag inden sommerferien og inviterede derfor på grill på soldaterhjemmet.
Vordingborg festuge. Vi valgte festugen fra, da det var meget få, der kunne stå der.
31 august var der tur til Klintholm med både frokost og en sejltur ud og se klinten fra søside. Stor
succes.
24 september var vi igen på besøg hos Lions Club i Langebæk – utroligt hyggeligt arrangement, vi
værdsætter meget.
1 søndag i advent – julemærkemarch 5 deltagere.
4 december var borgmesteren på besøg. Hyggelig og god snak og rent tilfældigt faldt det sammen
med Lions overrækkelse af de kr. 26.000,-.
18/12 sluttede vi året af med spisning på Soldaterhjemmet afsluttende med gløgg og æbleskiver.

-

Politik og omtale:
-

Andre interessenter i vores område og ikke alle er lige velinformerede og kender
forretningsgange/strukturer i veteranarbejdet. Da det resulterede i en række kritiske spørgsmål fra
SF i Vordingborg, valgte vi at invitere to fra SF´s byrådsgruppe i cafeen, hvor vi orienterede om
veteranarbejdet og vores arbejde/samarbejde med andre. Vi var samtidig vært for en lille middag.
Efter vores vurdering var det et meget positivt lille møde med to lydhøre, spørgelystne og positive
byrådspolitikere. Vi håber vi har bidraget med ny viden og et forhåbentlig mere nuanceret syn på
veteranarbejdet.

Kunstprojekt foran det nye borgercenter. Cafeen var med i arbejdet sammen med de to kunstnere fra
Hjern&Beton med at skaffe midler til projektet. Umuligt at rejse de nødvendige midler, så projektet blev
aflyst.
FM deltog i veteranforum Storstrømmen på kasernen i marts 2019, samt i Viden om Veteraner, der blev
afvikles den 3. april 2019 i Vingsted. Gert, Per og Anker deltog også.

2020: ”Mange penge” der skal anvendes på ansvarlig vis. Fisketur, idrætsarrangement i DGI-huset (SVØM,
SKYD, MINITENNIS) som de store aktiviteter

Henning Østergaard Nielsen
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