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Nærmiljø og viljes frihed

Referat af Generalforsamling 2016.
Årets generalforsamling blev afholdt den 07. april 2016 kl. 17.00 på KFUM’s soldaterhjem.
Formanden ved Gustav Pedersen, bød velkommen til de få fremmødte.
Derefter forslog formanden Gyllling Haar til dirigent. Gylling blev enstemmigt valgt.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1: Valg af dirigent
Gylling startede med at fastslå at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet det dog blev
bemærket at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts. Gylling bemærkede at
overskridelsen var på forholdsvis få dage, og han anbefalede at overskridelsen blev accepteret.
Der var ingen bemærkninger hertil, og Gylling konstaterede derfor at der var lovligt indkaldt.
2: Formandens beretning:
Gustav Petersen aflagde beretning for det forgangne år.
Beretningen blev godkendt(er vedhæftet referatet).
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Kasseren gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på kr. 10.319,18 og en egenkapital på
kr. 21.680,86.
Regnskabet var ikke revideret
Regnskabet blev godkendt, under forudsætning af at revisoren ved Poul Vinther Andersen kunne
godkende regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
100 kr for private, 1000 kr. virksomheder og 3000 kr. for virksomheder med annonce på
hjemmesiden.
Forslaget blev vedtaget.
5. Indkomne forslag.
Ingen
6. Valg i henhold til § 5, stk. 2 og 3.

Følgende er på valg:
Gylling Haahr – ønsker ikke genvalg
Viggo Veje
Ivan Ælmholdt
Som afløser for Gylling Haahr, opstillede bestyrelsen Hans Henrik Høj Nielsen.
Alle 3 blev valgt.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter
Carsten Christensen blev valgt til suppleant

8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
Poul Winther Andersen blev genvalgt til revisor
9. Evt.
Dirigenten takkede for god ro og orden

Bjarne Moos fortalte om planlægningen af marchen, som arrangeres og afvikles i samarbejde med
Varde Kaserne.
Formanden ved Gustav Pedersen takkede Gylling for indsatsen og støtten omkring Varde
Kasernes bevarelse.

1

VARDE
KASERNES
VENNER
Nærmiljø og viljes frihed

Formandens beretning ved generalforsamlingen 7. april 2016, KFUM Soldaterhjemmet i
Varde.

2015 var vort første rigtige drifts år og efter vores generalforsamling gik bestyrelsen i gang
med arbejdet og planerne for årene fremover.
Vi fik i samarbejde med JS Danmark udarbejdet en super flot brochure der fortæller om
kasernen samt mulighederne i vores Kommune.
Brochuren anvender vi ved forskellige arrangementer. Første gang vi brugte den var til
den flotte flagdag 5.september hvor dagen blev fejret med vores traditionsrige reception på
det gamle rådhus for hjemvendte veteraner. Igen en succes med ca. 40 deltagere.
Samme dag var der åbent hus på Varde Kaserne og her blev brochurene udleveret på en
stand i Gymnastiksalen.
Vi har stadigvæk et godt oplag og de beror på Varde Kaserne hos Presseafdelingen.
Ved vort bestyrelsesmøde i efteråret fremførte bestyrelsesmedlem Bjarne Moos tanken
M
s
dagen allerede er
med receptionen for veteranerne. Tanken vandt straks genhør hos den øvrige bestyrelse
og en arbejdsgruppe blev nedsat i samarbejde med Varde Kaserne og deres
marchforening.
Marchen gennemføres i år Lørdag d. 17 september med ruter på 5-10-20 samt 40 km. Der
forventes en stor deltagelse, ikke mindst fra sergenteleverne på kasernen. Det er et større
logistisk arbejde der er igangsat samt mange praktiske ting der skal løses. Der bliver
mulighed for at opnå medalje. Tanken er at marchen i de kommende år skal være
opvarmning til den traditionsrige Nimigen March i Holland der har 1000 vis af deltagere.
Derfor vil marchtidspunktet bliver flyttet i 2017 til foråret/forsommeren. Det giver mange
flere deltagere.
s
’F
på
i Juli måned, forsøger vi at
arrangere en march på ca. 10 km. som opvarmning/reklame for arrangementet
17.september.
Et spændende tiltag som bestyrelsen forventer sig meget af.
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I dag tager vi senere på generalforsamlingen afsked med Gylling Haahr der har valgt at
trække sig fra bestyrelsen. På bestyrelsens vegne vil jeg benytte lejligheden til at sige
1000 tak for den uvurderlige hjælp du har ydet, ikke mindst ved oprettelsen af vores
forening, men også som borgmester i Varde hvor du utrætteligt kæmpede for en bevarelse
af vores kaserne, hvilket lykkedes.
Vi holder i dag vores generalforsamling hos Ivan her i det dejlige flotte nye soldaterhjem
som har fået et særskilt veteranafsnit. Via et kæmpe arbejde er det lykkedes at indsamle
midler. Der skal lyde en kæmpe tak for det til alle involverede. I morgen d. 8.april er der
indvielse og forsvarsministeren deltager her. Et stort tillykke fra VKV.
Jeg vil også benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for det store arbejde i udfører for
VKV.
Tak
Med venlig hilsen
Gustav Petersen
Formand

