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2021 blev igen et år, hvor coronaen spillede meget ind. Vi startede 2021 med at holde lukket og
først den 21. april holdt vi for første gang åbent.
Inden da, mistede vi desværre Iver, der blev bisat den 5. marts. Cafeen var repræsenteret, men
grundet coronaen blev det et meget begrænset arrangement.
Til gengæld holdt vi et mindearrangement her på soldaterhjemmet den 22. maj, hvor alle kunne
deltage. Iver ønskede ikke blomster, men at folk i stedet donerede pengene til veterancafeen. Det
valgte mange at gøre.
Det lykkedes at få hold en noget forsinket generalforsamling den 9 juni. Bestyrelsen fortsatte i den
efterhånden velkendte konstituering.
Ud over coronaen, så var det værste der ramte os, at Kirsten (og Søren) valgte at stoppe som
ledere på soldaterhjemmet. Vi sagde farvel til dem til et lille arrangement, kun cafeen brugere,
Kirsten og Søren den 5 juli. De vil blive husket for et fantastisk samarbejde og en tid, hvor vi alle
følte os velkomne. Desværre var det ikke lige til at få ansat et nyt værtspar. Vi fik dog lov at bruge
soldaterhjemmet, så vi fortsat kunne mødes her om onsdagen, blot vi klarede os selv. Det er mit
indtryk, at trods dette, holdt vi godt liv i cafeen og havde nogle hyggelige eftermiddage her.
Vi havde ved årets start et god økonomi og der var råd til aktiviteter.
o 11. august mødtes vi på Bogø hos Allan og Birgit til den traditionelle grillaften – vanen tro
et hyggeligt arrangement vi er meget taknemmelige for.
o En ny opgave var, at cafeen var bedt om at støtte med trafikkontrol til Folkemødet på Møn
den 20 og 21. august. Det klarede vores gamle MPére på bedste vis og cafeen fik 6000,kroner for ulejligheden. Som tak for indsatsen, selvom vi selv lever af tilskud, så gav vi et
bidrag til MP-foreningens julefrokost.
o Kasernens Åbent Hus var meget velbesøgt. Desværre kunne cafeen ikke stille med egen
bod. Dog havde veterancenteret lidt info med, så lidt reklame blev der gjort.
o Vi havde planlagt en fisketur efter fladfisk i Langelandsbæltet – desværre var vejrguderne
ikke med os og turen blev aflyst.
o Det lykkedes heller ikke at få gennemført vores årlige besøg hos Lions Club i Langebæk. Vi
er i dialog og det skal lykkes i 2022.
o Noget lykkedes at få gennemført, nemlig Dark Sky turen til Møn startende med Pizza og
derefter selve arrangementet på Møns Geocenter. Stor tilslutning. Desværre var
vejrguderne heller ikke med os her, så stjernehimlen udeblev.
o Det sidste vi fik gennemført før en ny nedlukning var julemærkemarchen og efterfølgende
julefrokost.
o Der var penge vi skulle have brugt i 2020, overført til 2021. Planen var en kanotur med Iver
som PO, men dette lykkede af gode grunde ikke. Vi har fået pengene overført til 2022 og
må nu også anvende pengene til en familieudflugt til Knuthenborg.
Vi går ind i 2022 med en sund økonomi, så der er råd til lidt aktiviteter. Nu skal vi lige have
overstået aftenens GF, så skal bestyrelsen få lagt en AKOS ud. Hjælp tilæ planlægning modtages
gerne. Gode ideer – ja tak.

Dette slutter min beretning for 2021.

Kontingent: Uændret 100 pr. år.

