VETERAN
CAFÉ

Estrupsgade 4, 1 sal
(indgang fra Skolegade)
Åben hver tirsdag i ulige uger
kl. 1900 - 2130

Silkeborg september 2015

RETNINGSLINIER
for

VETERAN CAFÉ Silkeborg
Bag Krigens Ansigter
1. Ledelse
Ledelsen består af fire personer i græsrodsbevægelsen. En leder, en medleder, og to hjælpeledere.
Ledelsen er indledningsvis selvbestaltet idet omgangen med veteraner oftest kræver en løs og for
dem uvildig organisation, da de ikke har tillid til myndigheder og er bange for at blive registreret.

2. Formål
Formålet er, at skabe et frirum for kommunens veteraner, uanset hvor og med hvilken organisation,
de har været udsendt. Der skal være mulighed for samtale med ligesindede samt rådgivning om,
hvordan man kan komme videre med sit liv, herunder få støtte af bisiddere ved kontakt med
myndigheder og styrelser.

3. Medlemskab
Der kræves ikke medlemskab af ovennævnte grunde.

4. Regnskab
Da foreningen modtager støtte fra offentlige såvel som interesseorganisationer, aflægges årligt et
regnskab til de støttende aktører. Regnskabet kan fremlægges med nødvendige bilag, hvis ønsket.
1. Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december.
2. Bevægelsens midler indsættes på konto i spar Norg Reg.nr. xxxx Kontonummer xxxx xxx xxx,
CVR-nr. 36 78 47 84 .
3. Lederen kan hæve og disponere beløb fra denne konto, øvrige ved fuldmagt.

5. Sponsorater og donationer
1. Sponsorater/ donationer skænket til særlig anvendelse påføres bemærkning herom i
regnskabet og indsættes/anvendes hertil via bevægelsens konto.
2. Evt. medfølgende regnskabsinstrukser følges.

6. Offentlige puljemidler

1. Offentlige puljemidler, der er tildelt til særlige formål, anvendes alene til disse formål.
En eventuel medfølgende regnskabsinstruktion skal følges.
2. Anvendelse af midler fra offentlige puljemidler er underkastet offentlig kontrol med særskilte
krav til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse.

7. Bevægelsens opløsning eller overgang til en egentlig forening
1. Ved opløsning af græsrodsbevægelsen skal dennes midler anvendes til fordel for veteraner og
effekter anvendes til fordel for FN-museet.
2. Ved omorganisering til en egentlig forening skal dennes midler overføres til fortsat støtte af
arbejdet for Veteraner i Silkeborg .
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