
Referat af generalforsamlingen i Familienetværket 2017 
 

1. Formalia: 
Dirigent – Boel 
Referent – Mette Hjorth 
 

2. Beretning fra det forløbne år  
 
 

 Børnegrupper 
o Er blevet en succes. Konceptet kører rigtig godt om end der er rum for forbedringer. 

Blandt andet gennem udfordringer med tilmeldinger. 
Vi forsøger at påvirke formen, fx gennem at påvirke om det ligger på bedst muligt 
tidspunkt på hverdagsaftener eller med fordel kunne ligge i en weekend som et 
forsøg. 
 

 Filmen 
o Kæmpe succes. Stort fremmøde til lanceringerne og vi har delt omkring 1500 stk 

ud. 
Derudover bliver den brugt aktivt af blandt andet veterancenteret. 
I Høvelte bliver der reklameret for den i forbindelse med pårørende. Vordingborg 
viser traileren som optakt. 
Hele Willemoes fik den udleveret. 
 
Vi planlægger om ikke vi kan få vist filmen for kontaktofficererne. 
 
Efter produktionen har vi fået henvendelser om andre filmprojekter, og dette kan 
indgå i fremtidige projekter. 

 

 5. september 
o Familienetværket var bredt repræsenteret til arrangementer i forbindelse med 

flagdagen, herunder kontigentparade. 
I den sammenhæng har især børnemedaljen været et højdepunkt. 

 

 Børnemedaljen 
o Stadig en stor succes. Stadig stor efterspørgsel. 

Vi deltager i de arrangementer vi kan og sender derudover en masse 
enkeltudsendelser. 
 

 Anerkendelse 
o De tre hovedprojekter – filmen, børnegrupper og børnemedaljen, har i den grad 

givet foreningen anerkendelse. Vi udmærker os som organisation, ved at være 
bredt funderet i pårørendeindsatsen. 
Vi markerer os, ved ikke blot at deltage i arrangementer for de pårørende, men 
også at være dem som bliver spurgt. 



Udadtil er vi en organisation i vækst og det kommer ofte bag på folk, at vi er en 
forening drevet af frivillige. 

 

 Frivilligt veteranforum 
o Pågår en proces i øjeblikket som har stået på i det sidste års tid. Der arbejdes på at 

finde den rette mødestruktur. Blandt andet arbejdes der på at lave veteranfora 
mere regionalt.  

 

 Pårørendearrangementer  
o Vi deltager i alle de pårørendearrangementer vi har mulighed for. Desværre har det 

været svært at dække alle grundet en begrænsning i frivillige. 
 
Vi har på eget initiativ arrangeret et pårørendearrangement for pårørende til 
Fregatten Peter Willemoes, hvor der ikke blev afholdt pårørendearrangementer før 
udsendelsen i foråret. 
Arrangementet var en succes, om end der ikke var mange deltagende. Samtidig var 
den anledning til at gøre veterancenteret opmærksomme på at ikke alle 
udsendelser følges op af pårørendearrangementer. 
 

 SSOP – camp 
o Vi støttede SSOP med midler og formanden deltog som frivillig på selve campen. 

Det er et rigtig fint arrangement og vi fik endnu en gang delt børnemedaljer ud til 
de deltagende børn. 
 

 Flere frivillige 
o I løbet af året har vi haft held med, at få engageret nye frivillige, som stille og roligt 

er kommet i gang som kontaktpersoner og har engageret sig i forskellige opgaver i 
organisationen. 
Vi søger stadig, da vi har opgaver nok og fortsat ikke kan dække alle arrangementer. 

 
 

3. Forslag til budgetramme for det kommende regnskabsår fremlægges til godkendelse 
 
Kasserer fremlægger budget og realiseret budget fra det foregående år. 
 
Herefter fremlægges forslag til dette års budget. 
 
Dette års budget 
 
Budget 16/17 
   Budget 16  Realiseret  Budget 17 
Filmprojekt 
Betaling af film  550.000 kr.  
Promovering og fremvisning af film 100.000 kr. 
Indkøb af film  0 kr.  0 kr  



I alt film:   650.00 kr.  635.000 kr. 20.000.kr 
   
 
Børnegrupper 
børnegrupper  250.000 kr.  196.000 kr   120.000 kr. 
SSOP Camp     0  kr.  0  kr 50.000 kr 

 
Seminar og møder 
Mødeaktivitet bestyrelse  
og kontaktpersoner  70.000 kr.  33.000 kr. 50.000 kr 

 
Administration   35.000 kr.  23.000 kr. 30.000 kr 

 
Pårørendearrangementer  100.000 kr.  40.000 kr.  60.000 kr 

 
Kørsel   35.000 kr.  46.000 kr. 45.000 kr. 

 
Børnemedaljer   25.000 kr.  43.500 kr. 30.000  kr 

 
Øvrige omkostninger   35.000 kr.  5400 kr. 10.000 kr 
Der tages forbehold for, at ca 13.000 kr. i forbindelse med ubrugte midler, kan skulle betales 
tilbage til VTC. 
 
Der debatteres hvordan budget kan indgå i foreningens arbejde. 
I den sammenhæng indstilles der til næste år laves vedtægtsændringer omkring budgetåret, da 
vores økonomi er så præget af donationer/midler vi får udefra, opleves det meget usikkert at lave 
budget for et regnskabsår et år frem. 
Det foreslås at ændre praksis således at bestyrelsen på første møde i nyt regnskabsår laver budget 
for indeværende regnskabsår – og at dette ratificeres på kommende generalforsamling. 

 
 
 

4. Forelæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab for det forløbne 
år 

 
Fremlægges uden videre kommentarer. 
 
 

5. Indkomne forslag 
 
Ingen 
 

6. Valg af formand 
Vinnie modtager genvalg og er enstemmigt valgt 
 



7. Valg til bestyrelsen 
 
Mette Hjorth og Boel er på valg – begge modtager genvalg, og er enstemmigt valgt. 
Valgt til suppleant er: Lærke 
 
 

8. Eventuelt 
Mette Juul fortæller om status på teaterprojektet. 
Gitte står for kontakten til teatergruppen. Mette for kontakten til Fredericia teater. 
Teateret har én weekend i 18 hvor den lille sal er fri. 
Vi afventer nu at teatergruppen afklarer om de kan den weekend. 
 
Hvis det lykkes er det 17/18 marts 
 
 
Formanden orienterer om, at der har været god succes med uddelegering af opgaver. Dette vil der 
derfor blive lagt mere frem af. Hold øje med facebookgruppen for kontaktpersoner.  


