
Referat af generalforsamling 26. maj 2021 
 

 

 

DAGSORDEN:  

1. Valg af dirigent og referent.  

John Martin Christiansen blev valgt som 

dirigent 

Sammy blev valgt som referent. 

2. Forelæggelse af bestyrelsens 

beretning til godkendelse.  

Formanden fremlagde beretning jf. bilag 1. 

Godkendt med akklamation. 

3. Forelæggelse af regnskab til 

orientering.  

Formanden oplæste hovedpunkterne i det 

revisorgodkendte lokalregnskab jf. bilag 2. 

Ingen bemærkninger. 

4. Forelæggelse af aktivitetsplan og 

budget til godkendelse.  

20.000,- mærkedage og lignende, 

54.000,- generelle aktiviteter jf. bilag 3. 

Aktivitetskalenderen er på opslagstavlen og 

opdateres løbende.  

Godkendt 

5. Fastsættelse af kontingent for 

medlemmer.  

Uændret: kr. 100,- for enkeltpersoner og kr. 

500,- for foreninger. 

Godkendt. 

6. Indkomne forslag.  

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

 

7. Valg  

a. Formand (vælges for en toårig periode i lige 

år). Ikke aktuelt i år. 

b. Fire – seks bestyrelsesmedlemmer (vælges 

for en toårig periode – to til tre medlemmer i 

lige år og to til tre medlemmer i ulige år).  

Valgt for to år 

- Andy Kruse Bruun Christensen 9 stemmer 

- Jørgen Skjold Jensen 14 stemmer 

- Nich Frederiksen, - ikke valgt 

- Renette Daneland - ikke valgt 

- Steen Ulrik Samuelsen.  15 stemmer 

Valgt for 1 år 

- Nich Frederiksen, - ikke valgt 

- Renette Daneland 11 stemmer 

c. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Vælges 

blandt ovenstående, der ikke opnår valg til 

bestyrelsen 

- Nich Frederiksen 

8. Eventuelt 

Ingen indlæg. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og 

takkede for god ro og orden- 

 

Formanden takkede for stort fremmøde 

Formanden takkede for Vagn for stort arbejde 

gennem mange år. 

 

 

 

John Martin Christiansen    Steen Samuelsen 

               Dirigent            Referent 
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Bilag 1 

Beretning Generalforsamling, Veteranhjem Trekantsområdet,  

onsdag, den 26. maj 2021 

 

 
INDLEDNING:  

Hvor vi grundet COVID-19 pandemien måtte 

skyde afholdelsen af sidste års 

generalforsamling til juli måned, kan vi i år, 

hvor pandemien – i hver fald under vores 

himmelstrøg – er vigende, afholde dette års 

generalforsamling inden for den frist, der 

fremgår af vores vedtægter. Et godt tegn på, at 

vi så småt kan komme tilbage til normalen – 

både privat, som her på vores veteranhjem.  

På trods af pandemien, oplever jeg, at vi alle 

har vist en positiv tilgang til livet omkring 

vores veteranhjem – også med de 

begrænsninger, vi har haft. Det er – synes jeg 

– værd at bemærke, der ikke har forekommet 

smitte med startende i vores hjem. En 

opbakning til god håndhygiejne, brug af 

håndsprit og en minimal brug af kram og knus, 

har uden tvivl medvirket meget til at vi har 

kunnet undgå smitte.  

3.258 besøg og 1.075 overnatninger er det 

blevet til i 2020. Der har været perioder med 

mange besøg og perioder med knap så mange, 

men samlet set, er 3.258 besøgende nu ikke så 

ringe endda – sagt på jysk og at vi har haft 

mulig for at tilbyde over tusind overnatninger, 

er godt, for dem der har haft behovet for det! 

AKTIVITETER:  

Det har jo ikke kunnet undgås, at pandemien 

har haft indflydelse på vores aktivitetsniveau – 

bl.a. måtte Frydenborglejren aflyses, men med 

passende foranstaltning – håndsprit, afstand 

og mundbind – har vi dog alligevel kunnet 

gennemføre – nævnt i flæng: Et nat-

/morgenarrangement i f.m. det amerikanske 

præsidentvalg, en kanotur, flagdagen, en 

dagsudflugt til Frøslevlejren, et sønderjysk 

kagebord, juleaften og – ikke mindst – vores 

10 års jubilæum.  

Der har også været shelteraktiviteter i 

perioden, hvor vi har oplevet en stigende brug 

af shelteret.  

Den daglige café er her på de sidste blevet 

suppleret med fællesspisning og 

fredagsmorgenmad, og – hvis lettelserne i 

restriktionerne fortsætter – kommer vi på 

niveau med tiden før pandemien hen mod 

sensommeren/efteråret. 

For at vi igen skal kunne komme ”op i gear”, er 

det vigtigt, at vi fortsat passer på hinanden og 

husker, afstand og håndsprit! Pandemien er 

ikke over endnu! 

Vi skal i aften vælge/genvælge et antal 

bestyrelsesmedlemmer, der sammen med de 

bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, 

skal fastlægge større aktiviteter resten af året. 

Enkelte aktiviteter, så som flagdag, kagebord, 

juleaften m.v. har den siddende bestyrelse sat 

på kalenderen, men der udestår stadig 

muligheden for en dagsudflugt (betalt af 

Fredericia Kommune), en grillaften eller to, 

onsdagsaktiviteter, så som f.eks. filmaften, 

modelbyggeri og tilsv. 

Vi vil også i nær fremtid se biavl og deraf 

følgende honningproduktion, vores kor 

begynder øvningen her den 1. juni, kl. 14. Der 

er plads til flere, så bare mød op. Tal evt. med 

Hans og/eller Kevin, som til 

informationsmødet traf en rar, egageret og 

lyttende korleder! 

ISTANDSÆTTELSER OG RENOVERINGER: 

Istandsættelser og renoveringer har de sidste 

par år fundet sted løbende. Den udvendige, 

som Fonden Danske Veteranhjem står for, 

følger en vedligeholdelsesplan (samlet, indtil 

videre, en lille halv million kroner).  

Den indre vedligeholdelse og istandsættelse, 

der i hovedsagen er vores egen opgave, og 

afhængig af, om det lykkes os at finde 

finansiering og nogen gange også frivillig 

arbejdskraft, har bl.a. betydet, at salen, som vi 

er i, har fået en gevaldig ansigtsløftning, 

værelserne er nu ”tip top” og vores stueplan er 

i gang med en tiltrængt totalrenovering for kr. 
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250.000! I beløbet er også indeholdt 

etablering af en gårdhave! 

HJEMMESIDE/SOCIALE MEDIER:  

Løbende har vi uploadet referater, 

aktivitetsoversigter, opslag om kommende 

aktiviteter m.v. (findes også som opslag på 

hjemmet).  

Der er pt. 901 (829 ved sidste 

generalforsamling) brugere af vores 

Facebookgruppe. Den bruges fortsat bl.a. til 

opslag af div. aktiviteter med evt. link til vores 

hjemmeside. Vores opslag deles med andre 

veteranorganisationers Facebookgrupper, så 

så mange veteraner som muligt, kan få 

kendskab til vores tilbud. Jeg vil opfordre til, 

at alle medvirker til at sprede budskabet om de 

aktiviteter, vi afholder.  

Fonden har iværksat en indsats, der gerne 

skulle munden ud i, at Fondens, og dermed 

vores, hjemmeside bliver mere tilgængelig. 

BRUGEN AF HJEMMET: 

Vores mødefaciliteter bruges – udover af os 

selv - af Blood of Heroes. Veterancentret gør 

også jævnligt brug af vores faciliteter. Andre – 

f.eks. soldaterforeninger m.v. – ved, at også de 

har mulighed for at anvende vores sal til deres 

møder. 

Vi har under COVID-19 besluttet at opdele 

vores hus i en beboerdel og en ”cafédel”. Det 

har været af stor gavn for vores beboere, der 

har oplevet fred og ro til gavn for deres 

psykiske velbefindende. Det er derfor 

hensigten, at vi fastholder opdelingen – også 

når pandemien er over! 

Etablering af et hobbyværksted i kælderen 

skrider frem – bl.a. får vi doneret en hel del 

værktøj fra en veteran, der af helbredsmæssige 

årsager ikke kan bruge det mere. Vi må så 

håbe, at dette værktøj ikke forsvinder på 

”mystisk” vis, hvad meget af vores værktøj har 

haft for vane at gøre! 

Udover det er vi i gang med at istandsætte et 

lokale i kælderen, der på sigt vil kunne 

anvendes til møder og f.eks. modelbyggeri.  

 

FRIVILLIGE:  

Vi er pt. ca. 30 frivillige. Nogle frivillige har – 

af helbredsmæssige årsager – måttet holde sig 

væk i en periode, men vi begynder så småt, at 

se dem igen, hvilket jo passer fint med, at vi 

kan ”genstarte” mange af vores aktiviteter, for 

husk: Ingen aktivitet uden en tovholder! 

 Vi har gennemført en opdeling af vores 

frivilliggruppe, således vi nu taler om frivillige 

med værtsopgaver og frivillige med andre 

opgaver (f.eks. til fællesspisninger, tovholdere 

m.v.). 

Alle frivillige er indbudt til møde her den 31. 

maj, hvor vi bl.a. får mulighed for at gense 

hinanden, og den 11. september er der planlagt 

en uddannelsesdag for frivillige med 

værtsopgaver. 

INFORMATIONSVIRKSOMHED/SAMARBE

JDE:  

Det har været så som så med den udadvendte 

informationsvirksomhed – igen grundet 

pandemien, men vores samarbejde med 

Veterancentret, kommunen, og andre 

veteranhjem m.fl. har kun i en lille grad været 

påvirket. Meget har kunnet klares via Skype, 

Teams og Zoom – selvom fysiske møder har 

været savnet. 

ØKONOMI:  

I år er vi tildelt kr. 80.000 til aktiviteter (sidste 

år kr. 50.000). Fra sidste år er der overført kr. 

130.000 til afholdelse af Frydenborglejren. Vi 

har endvidere modtaget en flot donation på kr. 

75.000 fra Fredericia Kommune (øremærket 

til udflugt og nye møbler) og kr. 10.000 

øremærket til madklub, samt kr. 10.000 fra 

GF-forsikring til kanoturen og så har vi 

modtaget – og det er noget vi kan være rigtig 

glade for – kr. 15.000 fra veteraner fra Ryes 

Kaserne, der har været en tur i Kosovo. Der er 

– synes jeg da – en stor anderkendelse, at 

modtage donationer fra veteraner! 

Hertil skal lægges de kr. 250.000 og kr. 

100.000 vi har modtaget til istandsættelsen af 

hhv. stueplanet og værelserne. 

Donationer og sponsorater er helt afgørende 

for vores virke – også i fremtiden. Lokalt er der 
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tilgået et større antal donationer – særligt 

kaffe og fødevarer. Disse donationer fortsætter 

– forhåbentligt og forventeligt. 

Fondens samlede regnskab (årsrapport) er 

revisorgodkendt og kan ses på Fondens 

hjemmeside for interesserede.  

Vores aktivitetsregnskab for 2020, ”gemmer” 

sig i Fondens samlede regnskab, hvorfor jeg 

kort vil orienterer om det i aften, og så vil det 

sammen med vores budget for kunne ses på 

opslagstavlen.  

Det ser lyst ud for vores økonomi, men det må 

aldrig – aldrig få os til ikke at være 

opmærksom på muligheden for at indhente 

økonomisk støtte eller støtte i form at 

naturalier. 

Ser I på regnskabet, vil i se, at vi har en lille 

opsparing. Det er nødvendigt, at have lidt på 

kistebunden. F.eks. bor vi i et gammelt hus, 

hvor akutte reparationer kan forekomme, 

ligesom forskellige ekstraudgifter også vil 

kunne finde sted. 

AFSLUTNING:  

Jeg vil her ved slutningen af beretningen, 

opfordre til, at man hjælper til med at foreslå 

arrangementer. Det er der nogen der har gjort, 

og det er noteret, at f.eks. Go Kart og fisketur 

på Det Gule Rev kunne være ideer.  Det vil også 

være velset, om man kunne bidrage med en 

”tovholder-tjans”! Ingen ”tovholder” – intet 

arrangement! – som jeg også har nævnt 

tidligere. 

Det er min opfattelse, at vi har et rigtigt godt 

og veldrevet veteranhjem. Det har vi alle en 

aktie i – både veteraner, frivillige og ansatte, 

hvor vi i forbindelse med en lille ændring i 

bemandingen i Fondens sekretariat (som jeg 

har orienteret alle om), har fået en ny ansat – 

Helle – der skal friholde Lene fra praktisk 

arbejde, når hun på deltid er socialfaglig 

medarbejder i Fondens sekretariat. 

Selv holder jeg meget af at komme her – også, 

hvis jeg ikke har et egentlig ærinde. Her møder 

man medmennesker i alle afskygninger! Nogle 

gange har de det godt og smil og latter er 

gennemgåede. Andre gange har de det ikke så 

godt, men så er man der for hinanden og 

forsøger at tale hinanden op igen. 

Lad der ikke være den mindste tvivl om, at vi 

alle sammen – uanset, hvem og hvad vi er – så 

er vi det, der gør, at vores veteranhjem er det 

fantastiske sted, det er! Et hjem, der efter 

bedste evne, forsøger at være der for dem, der 

har brug for os! Et hjem, hvor vi kan mødes 

over en kop kaffe, være sammen om et måltid 

mad, være sammen om en aktivitet … 

Vi er et værested – et værested, hvor man kan 

være! 

Tak for opmærksomheden! 
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Bilag 2 
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Bilag 3 

 

BUDGET FOR PLANLAGTE AKTIVITETER I 2021 

 

 
Mærkedage 

 
Budget 

Sommergrillfest 4.000 

Fødselsdag  4.000 
Flagdag 2.000 

Sønderjysk kaffebord 3.000 
Mortensaften  2.000 

Adventshygge 1.000 
Juleaften  4.000 

Nytårscafé  0 

 20.000 

  
Generelle aktiviteter 

 

 

Aktivitet for unge – børn af veteraner  2.000 
Kanoture 12.000 

Fire dagsture/sommerferieture 4.000 
Familieudflugter 5.000 

Modelbygning 2.000 

To fisketure med Hjemmeværnet 1.000 
Madklubben 12.000 

Brætspilsdage 2.000 
Dagligt cafe-åbent 14.000 

 54.000 
 

Samlet 75.000 

 

 

Hertil skal lægges udgifter til f.eks. rengøringsartikler, indre vedligeholdelse, 

reparationer, toiletpapir, kontorartikler m.v. 


