
 
 

 

 

Referat 

 
Veterancafé Vordingborg 

 

 
Mødeinformation 

 
 

Mødedato: 

 
26. februar 2020 
Generalforsamling 
 

Mødetid: 

 
18:30 

Sted: 

 
Soldaterhjemmet 

Deltagere: 

Henning, Per, Jørn, An-
nette, samt cafeens pro-
tektor og øvrige med-
lemmer/brugere af ca-

feen 

Fraværende: 

Gert, Anker 

Emne Beslutning 

 

Ansvarlig 

 
Dagsorden generalforsamling 

 
1. Valg af dirigentt 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskag 
4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
Udover bestyrelsen var der 9 fremmødte. 

 

 

 
Valg af dirigent 

 
F. Iversen modtog valg som dirigent til general-
forsamlingen og konstaterede, at generalforsamling var 

lovligt varslet. 

 

 
Formandens beretning 

 
Formanden fremlagde sin beretning. Beretningen er ved-
lagt referatet som bilag 1. 

 

 

 
Fremlæggelse af regnskab 
 

 
Økonomien blev fremlagt af Jørn. Veterancafeen har en 
god økonomi. Der har været flere donationer i 2019. Pt. 
har Veterancafeen ca. 55.000 i kassen, som skal anvendes 

på arbejde for veteranerne. Regnskab for 2019 er vedlagt 
som bilag 2. 
 

 

 
Indkomne forslag 
 

 

 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

 

 
Fastsættelse af kontingent 

 
Kontigentet forbliver uændret. Formanden pointerede, at 
det er frivilligt, om man tegne medlemskab. Antallet af 
medlemskaber har dog betydning i situationer, hvor Vete-

rancafeen skal fremvise en medlemsliste. 
Herudover er det kun medlemmer af cafeen, der har 
stemmeret ved generalforsamlinger. 
 

 

https://www.facebook.com/587509221420458/photos/587812771390103/


 
 

 

 

Referat 

 
Veterancafé Vordingborg 

 

 
 
Valg til bestyrelsen 

 
På genvalg som bestyrelsesmedlemmer var Per og Gert, 
der begge modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater. 
På genvalg som bestyrelsessuppleant var Kenneth Jepsen, 
der modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater. 

 

 

 

Valg af revisor og revisor-
suppleant 

 

På genvalg til revisor var Jørn, der modtog genvalg. Der 
var ikke andre kandidater. 
På genvalg som revisorsuppleant var F.S. Pedersen, der 

modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater. 
 

 

 
Eventuelt 

 
Jørn foreslog, at Veterancafeen afholder udgiften ved det 
årlige arrangement på Bogø. Dette bliver besluttet på 
kommende bestyrelsesmøde. 

F.L. Iversen meddelte, at der den 28. - 29. marts afholdes 
Cafesamling Vest på Vordingborg Kaserne. F.L. efterlyste 
nogle hjælpere til køkkenet i forbindelse med arrange-
ment. 
GK/VORKAS, OB Johnny Rahbek Thomsen, meddelte, at 
han vil afgive personale, der kan støtte i forbindelse med 

arrangementet. FM ansvar. 
 
Per oplyste, at Veterancafeen har 10-15 pladser på fiske-

turen den 24. maj. Pladerne tildeles efter først til mølle 
princippet. Der vil snart komme opslag om arrangementet. 
 
FM oplyste, at Veterancafeen har fået en henvendelse fra 

en alternativ behandler Carsten Schiøtt, der gerne vil i 
kontakt med udsatte soldater, der tilbydes at deltage i et 
gratis pilotprojekt.  
 
Jørn oplyste, at Veteranstævnet finder sted i DGI-huset 
Vordingborg med deltagere fra hele landet. Der vil snarest 
blive udsendt indbydelse. Til arrangementet søges hjælpe-

re. 
 
Generalforsamlingen afsluttedes.  
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/587509221420458/photos/587812771390103/

