Varde 23. marts 2017

Beretning generalforsamling 2017
Kære medlemmer
Endnu engang velkommen til, ja vi kan nok sige ”Varde Kaserners Venner”,
idet vi er en forening der gerne vil favne alle kommunens etablissementer.
Derfor er et punkt i dag til denne generalforsamling at få rettet vores officielle
navn til Varde Kaserners Venner
2016 var præget af at vi d. 17. september skulle gennemføre vores første
”Varde March”
Der var inden marchen kunne finde sted et omfattende planlægningsarbejde,
herunder at få sikret økonomien samt få alle praktiske ting ordnet såsom
medaljer, ruter, fortæring m.v. Der blev udarbejdet drejebog for hver enkelt
aktivitet og utrolig stor opbakning fra Varde Kommune samt sponsorer samt
deltagerne i udvalgene sikrede at Marchen blev en succes.
Gentages i 2017 d. 10. juni og første planlægningsmøde har allerede fundet
sted. Varde Kommune bakker igen stærkt op og i år bliver deltagelse en del af
medarbejdertilbuddet til kommunens ansatte.
Vi bestemte at et evt. overskud på marchen skulle anvendes til at bringe
glæde hos veteranernes børnefamilier. I samarbejde med veteranforeningerne
og den konstatering at Pia & Ivan Ælmholdt på KFUM soldaterhjemmet ville
åbne dørene juleaftensdag for et arrangement, var super dejligt. Der kom ca.
25 børn og 40 voksne og det blev en dejlig formiddag. Vi betalte
arrangementet og uddelte gaver til alle børnene.
At drive en forening som vores, kræver ressourcer og overskud. Vi har brug for
at supplere bestyrelsen med IT kyndige der kan administrere vores
hjemmeside. Vi får i dag hjælp fra Bjarne Hansen i Nordenskov, men det er
ikke langtidsholdbart at blive ved med at trække på denne ressource. Vi står
også for at skulle ændre logo m.v og derfor er det vigtigt af hensyn til
omkostningerne, at vi selv kan udføre så som muligt.
I 2016 deltog vi også i den officielle flagdag. Hjalp med at servere kaffe til
byens borgere på Torvet samt om aftenen stod vi for serveringen på
veteranmiddagen som varde Kommune afholdt om aftenen på Bytoften.

Vi har nu de 3 ovenstående begivenheder som faste årlige arrangementer.
Hen på året skal der gang i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. Vi skal
ikke tage fejl af at alt kan ske i disse forhandlinger så vi må være på forkant
ligesom varde Kommune der allerede nu har hyret professionel hjælp.
Vi skulle nødigt risikere at står i den situation at vore kaserner bliver
lukningstruede.
Garnisonen er rigtigt flinke til at indbyde os til forskellige arrangementer. I
forbindelse med at garnisonen fik sin nye fane var hendes Majestæt Dronning
Margrethe på besøg i byen for at indvie fanen. Her var vi med på første række.
Så en stor tak for det.
Det var alt og jeg overgiver beretningen til forsamlingens behandling.
Mvh. Gustav Petersen
Formand

