
 

 

 

REFERAT af 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Tirsdag, den 19. februar 2019, kl. 19.00  

Valg af dirigent: Per Ourø 

Referent: Nille Schertiger 

Per Ourø: Dagsorden blev udsendt rettidigt på Facebook. Lettere forsinket på kommunens 

hjemmeside. 

1. Valg af stemmetællere  

Lasse og Birthe 

 

2. Formandens beretning  

 

Steen Drews gjorde status over året i Veterancafeen: 

Mange aktiviteter og ditto udfordringer. Mål fra sidste generalforsamling: Egne lokaler, 

flere medlemmer og større fremmøde i cafeen.  

Startede torsdage på Obovej, men måtte koordinere, hvis vi skulle bruge lokaler på andre 

ugedage.  

 

Bestyrelsen har været rundt og se efter ledige lokaler, og det var sådan, at man fandt 

Stenlængegård. Herefter kontaktede vi byrådet. Thomas og Steen var til byrådsmøde og 

begrundede hvorfor, det er vigtigt, at Veteranerne selv kan råde over lokalerne. Dette tog 

tid, mange skrivelser frem og tilbage, men endelig lykkedes det at få disse gode lokaler. 

Nu er vi en cafe og har forskellige åbningstider, som vi prøver os frem med.  

Vi startede med 6-8 medlemmer, og er nu 33 medlemmer. Håber endnu flere vil melde sig 

ind. Der kommer stadig flere i cafeen.  

 

Steen synes, at bestyrelsen har nået målene fra sidste generalforsamling. 

Vi har også promoveret os udadtil i det forgangne år: Vi deltog i ”Forsvaret gennem 

tiderne”. Var ude at stå blandt andre soldaterforeninger og fik vist, hvad vi står for. Vi 

deltog i ”Foreningernes Dag” sammen med mange andre foreninger. Dette anbefaler jeg 

at vi fremover også deltager i. 

Vi deltog i ”Næstved Kommunes Kulturnat” - vi stod sammen med GHR. God placering.  

 

Arrangementer for medlemmer, bl.a. foredrag med Charlotte fra foreningen ”Støt 

soldater og pårørende”, ift. hvad hun/ de i deres forening kan gøre for pårørende, børn og 

partnere til soldater med PTSD. De henter deres midler via sponsorater. De laver 

børnecamps med mere, psykologhjælp til ramte og får store sponsorater.  

Så har vi haft foredrag med Victor Greve, feltpræst, om sin tid i Afghanistan. En del af 

hans gamle soldater mødte også op denne aften. Her var et byrådsmedlem, der blev meget 

rørt over denne fortælling. 



 

 

Kasper og Kenneth har holdt foredrag om deres tur i USA, hvor de løb maraton og fik en 

US- Marine- medalje.  

Arrangement med Vordingborg, hvor vi havde arrangeret tur til Jylland, men der var vi 

ret nye, så vi måtte springe fra, da der ikke var penge nok. Og der var ikke kommet svar 

på den pulje vi havde søgt. Vi fik senere 10.000 kr.  – som Vordingborg fik, efter aftale 

med Veterancenteret. Dette har man lært af i år, så nu får vi at vide, hvad vi får af midler 

på i løbet af uge 8.  

Tur på Stevnsfortet med Steen som guide - mange herfra og Vordingborg deltog. Kostede 

kun transporten dertil. Vi fik set en masse, som man normalt ikke kan komme til på fortet, 

og vi havde en dejlig tur derned. 

Bowling med spisning. 

Grillaften på Obovej. 

Foreningens 1-års-fødselsdag med grill. Familienetværket deltog også denne aften. 

Børnemedaljer uddeltes. 

Biografture i bio, hvor reklamer var skåret væk og lyden lavere, så også PTSD-ramte 

kunne deltage. Gode arrangementer til gavn for medlemmer og fremmødte. 

Uden sponsorerer kan man ikke lave omtalte, så stor tak til Blood of Heroes, 

Veteranstøtten, Næstved Kommune, Bageren i Sct. Jørgens Park, der sponsorerer gratis 

bagværk, Menu i Østergade, der leverer sodavand - og også tak for gaver fra andre. Tak 

til de frivillige i cafeen og til Thomas for hans arbejde med at etableringen her i 

lokalerne. Tak til bestyrelsen for det gode arbejde og til de, der er kommet. Formanden 

afslutter sin årsberetning. 

 

Per Ourø: Tak til formanden for hans beretning. Mulighed for at debattere beretningen. 

 

Malene: Jimmy og Milo været en stor hjælp og tak for gratis kaffe. Tak til Michael for 

møbler og kaffemaskine. Tak til Flemming, der har gjort et stort arbejde ift. at skaffe 

møbler på Facebook og Thomas, der har været med at slæbe dem. Tak til alle, der har 

bidraget til etablering. Synes også de skal have en særlig tak. Dejligt med fremmøde, især 

om torsdagen. Opfordring Vask op efter jer, når I har drukket kaffe. Opfordring til at I 

ser på vagtplanen, inden I går hjem.  

 Ikke yderligere kommentarer. 

 

Beretningen er godkendt. 

 

  

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse  

Regnskab v/ Malene vedlægges.  

 

Der er 32 medlemskaber. Snart opkræves der medlemskontingent. 

Per Ourø: Leif har du gennemgået regnskabet og skrevet under? Leif samtykker.  

Ingen spørgsmål til regnskabet. Godkendes.  

 

Kontingentet for 2019: 100 kr.  

 

 

4. Forslag: 

 

a) Bestyrelsen foreslår tilføjelse i § 6 at kontingentet følger kalenderåret 

Det årlige kontingent vil fremadrettet følge regnskabsåret.  



 

 

Per Ourø: Formuleringen ændres i vedtægterne omformuleres således til: ”Betaling 

af det årlige kontingent, der følger kalenderåret og som fastsættes på 

generalforsamlingen.” 

 

b) Mogens Birch-Larsen har indsendt flg. 2 forslag til ændringer i vedtægterne 

 

 

- § 1 – nuværende formulering: 

”Foreningens navn er VeteranCafé Næstved og er en selvstændig organisation” 

Mogens: Skal overføres til Veteranstøtten og til vores lokale forening for at holde det 

lokalt. Dette er min begrundelse for forslaget. 

 

                 § 1 – forslag til ændring er: 

     ”Foreningens navn er VeteranCafé Næstved og er en selvstændig organisation, der 

     er associeret, dvs. tilknyttet Danmarks Veteraner og Veteranstøtten” 

 

- § 10 – nuværende formulering: 

  

      ”Ved opløsning af foreningen skal dennes midler anvendes til fordel for SSOP (Støt 

      Soldater og Pårørende) og eventuelle effekter (spil, våbenskjold, udstyr, etc.) 

      fordeles efter bestyrelsens beslutning.” 

Mogens begrunder sit forslag: Vi er en del af noget større. Vi har en tilknytning til 

Danmarks Veteraner - noget, der er større end os. 

§ 10 – forslag til ændring er: 

  

”Ved opløsning af foreningen skal dennes midler overføres til Veteranstøtten og 

eventuelle effekter (spil, våbenskjold, udstyr, etc.) overføres til De Blå 

Baretter/Danmarks Veteraners lokalforening for Næstved og Omegn) 

  

Der anmodes om skriftlig afstemning vedr. ovennævnte forslag. 

 

Der optælles stemmer af stemmetællerne:  

For forslag § 1:  10 for 

Imod forslag § 1: 7 nej 

Paragraf 1 ændres jvf. forslag 

For forslag § 10: 9 for 

Imod forslag § 10: 8 imod 

Paragraf 10 ændres jvf. forslag 

Ændringerne foretages i vedtægterne fra d.d. 



 

 

PÅ VALG ER: 

5. Formand (vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal) Steen Drews ønsker ikke genvalg: 

Malene Bigum foreslås af bestyrelsen. 

Thomas Furustubbe stiller ligeledes op. 

Der spørges fra salen, om det er bestyrelsen anbefaling, at Malene vælges. Dette 

bekræftes af afgående formand, Steen Drews.  

 

Malene Bigum: 10 stemmer 

Thomas Fuhrstubbe:7 stemmer` 

 

Malene vælges som formand for Veterancafeen for en 2-årige periode fra d.d.  

 

 

6. 2 medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år ad gangen, 1 vælges i ulige årstal og 2 i 

lige årstal) Christian Léger og Anja Paaske ønsker ikke genvalg 

 

Jimmy S blev enstemmigt valgt som kasser for en 1-årig periode. 

 

Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægterne.  

2 bestyrelsesmedlemmer for 1- årig periode: Flemming Mikkelsen og Thomas Furustubbe 

1 bestyrelsesmedlem for en to årig periode: Michael Lancaster 

Revisorsuppleant (vælges for 1 år) Per Ourø 

 

 

7. Valg af 2 suppleanter (vælges for 2 år ad gangen 1 i lige årstal og en i ulige årstal) 

Finn Bentzen blev valgt for 1-årig periode. 

 

8. Eventuelt 

(Under punktet kan der ikke afstemmes.) 

Steen Drews:  Været glad for formandsskabet. Talt med Jesper om, at forsvarschefen 

kommer ned og holde et foredrag for os - Jesper formidler kontakten, og jeg vil foreslå, at 

vi inviterer Slagelse og Vordingborg til at komme også. Jesper: Forsvarschefen kommer 

og taler om den nye ordning i forsvaret. Kræver deltagere med et sådan arrangement, så 

god ide at invitere udefrakommende.  

 

Birthe: I forhold til de nye åbningstider foreslår jeg, at der skrives i dagspressen og i 

”Baretten”, så de, der har brug for det, kan se at muligheden er der. 

Forslag fra salen om, at det sættes op på opslagstavlen på Slagelse Kaserne. 

Per Ourø: Startet aktiviteter op: Gåture i Næstved, hvor vi går 5-6 km, forskellige ruter. 

Vi er interesserede i at få flere med - både soldater og pårørende. Arbejder på et cykelhold 

også. Sidstnævnte starter givetvis op i marts. Medieløbet i september vil gerne deltage i 

dette. Overvejer også svømmehal.   

Johan: Ift. aktiviteter for veteraner i Næstved: Fokusområder: Job til veteraner: 

Veteraner som er førtidspensionister, har ressourcer. Sundhedsfremmende tiltag: 

Samarbejde med DIF/ om Herlufsholm Svømmehalsbesøg på søndage, hvor man kan 

deltage formiddage. Løbe- og gå-hold. Yoga og mindfulness arbejdes der ligeledes på - 

også for veteraner og deres pårørende. Det er Næstved Kommune, der betaler, så I skal 

blot møde op. Ift. aktiviteterne, så brug mund-til-mund-metoden og fortæl om disse: Brug 

vores nye veterankonsulent Maj og jeg. Jeg fortsætter som hidtil, hvor Maj er mere  



 

 

virksomhedsrettet og har andre opgaver end jeg. Vi er snart oppe på en fuldtidsstilling 

tilsammen, Maj og jeg. (Veteranindsatsen er ikke hos Jeanett og Nadja længere). 

 

Der spørges fra salen: Defineres der nye mål i Veterancaféen? Svaret fra den ny valgte 

formand er at dette gøres af den nye bestyrelse. 

 

Der spørges fra salen: Hvor mange veteraner er der i Næstved? Hvordan bestemmes 

indsatsen for disse? Ca. 831. Der er ca. 3-8 procent af disse veteraner, der har særlige 

behov. Johan: Uddyber sit svar om bl.a. skadede veteraner og jobmuligheder ift. de, der er 

blevet tilkendt førtidspension. Der kommenteres fra salen på sidstnævnte. Generel snak 

om veteranområdet, som har mange forskellige interesser og organisationer.  

 

Opfordring fra Malene: Husk at medtænke de pårørende som ”ressource”. Ved de ramte 

veteraner, da det er dem, der ”slæber” - Malene har søgt om ressourcer til en 

pårørendegruppe - metakognitivt kursus. Har satset på pårørende, for det er dem, der skal 

støtte veteranerne. Fra salen: God pointe. Mogens informerer om at veteranstøtten 

ligeledes vil fokusere på dette i 2019.  

 

Johan: Alt, der vedrører veteranstøtten i Næstved, vedrører også de pårørende. 

 

Malene får svar i denne uge ift. pårørendekursus, der vil forløbe over otte gange af to 

timer.  

 

Malene: Tom og jeg skal på NADA-kursus. Det er øreakupunktur, og det bliver et tilbud 

herude.  

Birte: Når der er 831 veteraner, kan man så sende breve ud til disse, eller må man ikke 

det? Johan: Persondataloven forhindrer dette.  

Per Ourø: Mht. Flagdagen, så synes jeg, at du, Johan og Cafeen skulle komme med et 

lille indslag. Johan: Tager opfordringen.  

 

Tak for god ro og orden. Ordet til afgående formand: 

Steen Drews: Tak for opbakningen og for i aften. Generalforsamlingen er slut. 

 

Dato og underskrift:             

 

 

Næstved. 27/2-19 

  

_________________________________         ________________________________        

Formand Malene Bigum   Dirigent Per Orøe 

 


