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Fredericia, den 24. juni 2020 

 
Vedr. generalforsamling for foreningen Veteranhjem Trekantsområdet 

 
Jf. vedtægterne for foreningen Veteranhjem Trekantsområdet skal indkomne forslag, der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse – i 2020 planlagt afholdt den 7. juli, dog, som nævnt i f.m. indkaldelsen til generalforsamlin-
gen, under forudsætning af at iværksatte begrænsninger i relation til COVID-19, muliggør afholdelsen. 
 
Samme frist er gældende for opstilling af kandidater til valg til bestyrelsen. 
 
Forslag og kandidater til bestyrelsen skal offentliggøres seneste en uge før generalforsamlingens afhol-
delse. 
Ved fristens udløb, er der modtaget følgende forslag og navne på kandidater til valg til bestyrelsen. 
 

INDKOMNE FORSLAG: 
 

Pkt. 5: 
Fastsættelse af kontingent for medlemmer. 

 Det foreslås, at kontingent for privatpersoner fremadrettet fastsættes til kr. 100 (mod nu kr. 50). 

 For virksomheden, foreninger o.lign. fastsættes kontingentet fremadrettet til kr. 500 (mod nu kr. 
250). 

Fremsat af:  

 Bestyrelsen. 
Begrundelse: 

 Der har ikke i årevis – så vidt det har kunnet fastslås, faktisk siden foreningens stiftelse – været 
foretaget kontingentstigninger. Nyder forslaget fremme, vil kontingentet komme til at ligge på ni-
veau med landets øvrige veteranhjem. 

 

VALG TIL BESTYRELSEN: 
 

Pkt. 7.a.: 
Valg af formand for en toårig periode i lige år. 

 Nuværende formand, Bo A. Lundgreen, genopstiller. 

 Ingen andre har meldt sig som kandidat. 
Pkt. 7.b.: 
Valg af to – tre bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode i lige år.  
Bestyrelsen skal jf. nugældende vedtægterne bestå af en formand og fire til seks bestyrelsesmedlem-
mer. Pt. består bestyrelsen af en formand og syv bestyrelsesmedlemmer, der skal således kun vælges 
to bestyrelsesmedlemmer. 
Følgende opstilles til valg (alfabetisk efter fornavn): 

 Bjarne Andresen, 

 John Martin Christiansen (”Chris”) 

 Nich Frederiksen og 

 Tonny Christensen 

 
REGNSKAB: 
Fonden Danske Veteranhjems årsrapport (regnskab) for 2019, der bl.a. indeholder regnskaber for de 
fem veteranhjem, kan, vis interessen er til stede, læses via dette link. 
https://www.veteranhjem.dk/fonden-danske-veteranhjem/aarsrapporter.aspx 

 
PBV 

 
BO A. LUNDGREEN 
bestyrelsesformand 

https://www.veteranhjem.dk/fonden-danske-veteranhjem/aarsrapporter.aspx

