
Beslutningsreferat for Veteran Café Nordvest 

Mødetype: Bestyrelsesmøde 

Dato: 20/5-2020 

Deltagere:  Max Bering (MB), John Cristensen (JC), Jens C. Nielsen (JCN), Ann Kirstine Nejrup (AKN), 

Martin Flørnæss (MF) 

Observatør:  Alexander Didriksen, Ole B (OB) 

Referent:  MF 

 

Emner 

Lokaler Alexander oplyste at Lars Møller ikke ønsker, at betale noget til lokalerne Ved Åen. Intet til 

vand eller el. Ejendomsskatter er ukendt, idet kommunale bygninger ikke betaler 

ejendomsskat. Renovationsafgift og forsikringer er ligeledes ukendte. Vi har tidligere fået 

oplyst at der ikke må afholdes fest og at der ikke må indtages alkohol på stedet.  

 Det er besluttet at AD, MF, MB, OB skal fremsende skriftlige spørgsmål til kommunens 

chefjurist for en endelig afklaring og at der skal afholde møde med kommunen om dette. 

Spørgsmål rundsendes til bestyrelsen inden de sendes til Kommunen. 

Det er besluttet, at hvis kommunen ikke vil yde tilskud til den løbende drift er lokalerne Ved 

åen ikke økonomisk rentabel og at sagen om lokalerne Ved Åen dermed er endelig lukket. 

Webmaster MF har tilbudt at hjælpe med opgaven, således de bliver mere aktive. AK kontakter Thomas 

for at få kode til Facebook og hjemmesiden. 

Konstituering MB Formand, AKN kassere, JC næstformand, JCN Sekretær, MF alm. bestyrelsesmedlem. 

DIF  INFO: DIF Soldaterprojekt har indgået aftale med 10 forbund. Muligheder åbne til Crossfix, 

roning og billetter til håndbold,  

Værtmøder Bestyrelsen vil forsøge at få Mogens H. til at forestå værtsmøder fremadrettet. MB kontakter 

Mogens H. 

Forening INFO: MF fremlagde forslag til vedtægter, hvis græsrodsbevægelsen skal laves om til en 

forening. Der er en del steder i vore nuværende vedtægter, som ikke er tilstrækkelig 

konkrete således at der kan opstå misforståelser. Det bør rettes op ud uanset hvad der 

besluttes. Foreningsvedtægter fremlægges ikke medlemmerne før to måneder før 

generalforsamlingen. Vi skal have afsluttet projekt lokaler Ved Åen, før vi tager fat på dette. 

Aktiviteter 27/5 er for tidligt ift. Corona lukning og vi holder derfor lukket 

 10/6 almindeligt café aften.  

Det forventes, at der afholdes værtsmøde forud for dette på dagen. MB er ansvarlig for at 

der findes værter til denne aften, hvis det ikke er klaret inden da 

 24/6 Grill og sommer afslutning på Øster Skovhus, Skivevej 136, 7500 Holstebro.  

Ansvar: MF, JCN, OB, Trine Flørnæss. Bente Pedersen og Villy Hove kontaktes for at hjælpe 

 5/8 Almindelig Café aften 

 19/8 Ølsmagning på Under Hunden (Fox&Hound).  

Ansvar: MB og AKN. MB kontakter Gubber. 


