Generalforsamling Veteran Oasen

Referat
1. marts 2017

1) Valg af Dirigent
Klaus Klæstrop fra Aalborg Kaserner.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet
Der er 19 stemmeberettigede.
2) Valg af Referent
Tine Ziegler Jensen
3) Valg af Stemmetællere
Henrik Fenneberg
Lars
4) Årsberetning
2 års fødselsdag 26/2
Største arrangement indtil nu var sommerlejr 2016, 50 deltagere, heraf 27 børn, stor succes. Godt
pusterum for veteraner og ægtefæller. Der arbejdes på at lave en sommerlejr 2017.
Aktivitetsudvalg oprettet.
Mål: Et værested. Meget optimistiske, tager tid at skaffe midler. Vi er i dialog med en Nordjysk
kommune omkring støtte, herunder med en fundraiser.
Veteran Cafeer, Nørresundby, Knivholt og Yxengaard.
Medlemsdag; Springeren. Hyggelig dag, hele museet til rådighed. Stående aftale med Mads Sølver
om gratis adgang til Veteraner ved nærmere aftale.
AaB: Se træning + frokost med Lynge Jakobsen. Møde med Allan Gaarde og Kasper Risgaard.
Fortalte om deres liv som fodboldspillere. Interesserede i hvad det vil sige at være Veteran og
Veteran med PTSD. AaB har lavet en trøje i forbindelse med ”Hele Nordjyllands Håndsrækning”,
hvor der går 100 kr., for hver solgte trøje frem til november 2017.
Nordjysk VeteranForum blev oprettet i 2016, hvor vi er en del af. Obersten besøger de nordjyske
kommuner
Terapihaven Aurora i Nørholm, oprettet i samarbejde med Veteran Oasen. Man henvises fra
kommunen til et forløb på 10-12 uger.
Henrik Fenneberg: Vi gennemfører en MCtur i samarbejde med Veteran Støtten. Veteran Oasen
står for den Nordjyske del.
Steen: Sidder i Hjørring Kommunalbestyrelse perioden ud. Åben for tværkommunalt samarbejde.
Beretningen tiltrædes af generalforsamlingen.
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5) Godkendelse af regnskab, budget og kontingent
Bestyrelsen foreslår, at nuværende kontingent fastholdes
Regnskab:
Revisoren har ingen kommentarer til regnskabet
Tina bemærker at Veteran Oasen har givet tilskud til 2 veteranrelaterede begravelser i 2016, derfor
forefindes en post der hedder ”gaver og blomster”.
Bestyrelsen underskriver regnskabet.
Regnskabet er vedtaget, enstemmigt!
Budget:
Den post der hedder sommerlejr er øremærket til sommerlejr.
Indtægt fra medlemskontingentet er sat lavt.
Desuden midler fra veterancenteret ved ansøgninger m.v.
Budget og kontingent er vedtaget enstemmigt.
6) Indkomne forslag
Der er ikke indsendt forslag til generalforsamlingen.
7) Valg til bestyrelse og suppleant
a. På valg til bestyrelsen er:
Tina B. Kristensen – modtager ikke genvalg
Jesper Severinsen – modtager ikke genvalg
Tine Ziegler Jensen – modtager genvalg
Bestyrelsen indstiller:
Jan Bo Lilliendal
Lars S. Riisberg
Alle er valgt enstemmigt.
Suppleant:
Jesper Svarre modtager genvalg
Endvidere skal der vælges en ny suppleant for en 1-årig periode, da Henrik Fenneberg er
indtrådt i bestyrelsen pga. et bestyrelsesmedlems afgang i efteråret 2016
Bestyrelsen indstiller:
Morten Tyrrestrup
Jesper og Morten er begge valgt.
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8) Valg af revisor og én revisorsuppleant
a. På valg er:
Bjarne Nielsen (revisor) – modtager genvalg
Susanne Holmbo (revisorsuppleant) – modtager genvalg
Begge er valgt.
9) Eventuelt
Tina bemærker at det er positivt at vi også har medlemmer af Veteran Oasen, der føler sig
forbundne til veteraner.
Jan Bo spørger ind til aktivitetsudvalget og dets medlemmer. Henrik uddyber at alle er velkomne i
aktivitetsudvalget. Det kræver ikke valg, men har man en god ide, så er man velkommen til at
komme frem med den og være med til at arrangere aktiviteter for veteraner.
Kate spørger ind til om vi deltager ved arrangementer hvor veteraner m.v. kommer, hvor vi bl.a.
kan sælge forskellige ting. Henrik fortæller at vi er indbudt ved Yxengaardens 10 års fødselsdag.
Derudover foreslås det at vi tager Annes plakat ”Once I Was a Soldier” med ud til salg, når vi er
rundt.
Henrik: Hele verden ligger for vores fødder. Der skal være gods i vores forslag.
Klaus: Jørgen H. Christiansen fra veterancenteret er foredragsholder. Han kunne være en mulighed
for at komme ind til veteraner på en anden måde. Claus ved hvornår han kommer til Nordjylland.
Tina: Tak til Klaus.
Tak for de sidste 2 år. Jeg slipper jer ikke, jeg er med fra sidelinien.
God vind til den nye bestyrelse!

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Henrik Fenneberg
Næstformand: Benny Schach Pedersen
Sekretær: Tine Ziegler Jensen
Regnskabsansvarlig: Jan Bo Lilliendal
Menigt medlem: Lars S. Riisberg
Henrik fortæller at MC turen gennemføres i weekenden i uge 16 i samarbejde med VeteranStøtten.
Sommerlejren afholdes i uge 27 fra mandag til fredag på Tranum Kursuscenter.

