Veteran Café Nordvest
Mødetype:

Café møde

Dato:

10/6-2020

Deltagere:

Veteraner og pårørende samt fra bestyrelsen Max Bering (MB), Jens C. Nielsen (JCN),
Ole B (OB), Martin Flørnæss (MF)

Observatør:

Alexander Didriksen (AD)

Referent:

MF

Emner

Information

Bestyrelsen

OB er indtrådt i bestyrelsen

Herning

PL orienterede om en selvbestaltet veterankoordinator med transportabel (skurvogn)
veterancafe i Herning.

Lokaler

MB orienterede om status på lokalerne og at vi afventer svar fra kommunen på en
række spørgsmål som bestyrelsen har formuleret til dem.
Vi vil i den kommende tid også bruge lokalerne Øster Skovhus, Skivevej 136 og set i
relation til ovenstående bør vi være mere aktiv med arrangementer i Herning flere
gange om året

Webmaster

MF har tilbudt at hjælpe med opgaven og har modtaget adgang til Facebook siden og
vil lægge arrangementer ind på Veteranportalen.

Motion

DIF Soldaterprojekt og lokale foreninger vil gerne hjælpe med at stable aktiviteter op.
MF vil igangsætte mindre gå/vandreture og AD har kontakt til Holstebro Roklub med
et veteranhold.

Sponsorbreve

Der skal udsendes sponsorbreve til lokale virksomheder i Nordvest. Fristen for
paragraf 18 midler er til oktober. MF, OB, AD, Villy og Klaus bør involveres.

Værter

Mogens H. fortsætter med at styre værterne. Der skal måske afholdes værtsmøde
forud for næste arrangement. Flere oplysninger tilgår.

Forslag aktiviteter

Under mødet kom der ønsker om kommende aktiviteter
- Flamingo park evt. 16/9-20
- Papirfabrikken evt. i samarbejde med Veterancafe Silkeborg
- Put n Take i Herning
- Golf i Herning, Struer eller Holstebro
- B&O museet i Struer
- Bryghus (Thisted, Fur eller Hancock) evt. i samarbejde med Veterancafe Skive
- Kirkekoncerter
- HEART museum i Herning
- DGI-huset Herning
- Sunds fodboldgolf
Bestyrelsen vil gerne modtage flere forslag til kommende arrangementer.

Planlagte aktiviteter 24/6 Grill og sommerafslutning på Øster Skovhus, Skivevej 136, 7500 Holstebro.
Tilmelding via Facebook/til bestyrelsen
5/8 Almindelig Café aften på Gartnerivej
19/8 Ølsmagning på Under Hunden (Fox and Hounds) i Holstebro. Tilmelding via
Facebook/til bestyrelsen

