Referat for Veteran Café Nordvest
Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Dato:

19/08-2020

Deltagere:

Formand Max Bering (MB), Næstformand John Christensen (JC), Jens C. Nielsen (JCN), Ole
Bielefeldt (OB), Martin Flørnæss (MF). Ikke tilstede: Ann Kirstine Nejrup (AKN)

Observatør:

Ikke tilstede: Alexander Didriksen (AD)

Referent:

JCN (MF)

Emner

Indhold

Lokaler

Der er fremsendt ansøgninger til kommuner ud over Holstebro og vi anvender svar. Der er
ikke udsendt ansøgninger til private virksomheder endnu. Senest til generalforsamling skal
bestyrelsen klart give en melding om vi fortsætter projektet eller vi lukker den helt ned.
Nøglerne til Ved Åen skal indsamles og afleveres til Mogens.
Indsat fra tidligere referat: ”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.”
Vi er blevet kontaktet af Henrik Tønnesen fra Holstebro Boldklub, som gerne vil fortælle
bestyrelsen om hans tanker. MB laver aftale med Henrik.

Webmaster

Hjemmesiden hedder nu veteran-cafe-nordvest.dk og er ny opbygget af MF

DIF

DIF Soldaterprojekt roning i Holstebro er startet op i går med 8-9 deltagere. Gennemføres
hver tirsdag 17-19. Alle veteraner kan deltage og der kræves ingen forudsætninger.

Forening

Et flertal i bestyrelsen anbefaler, at vi bliver en forening og at vi arbejder videre med
udvikling af vedtægter. Det skal sættes fokus på registrering, kontingent og gruppen som
har stiftet græsrodsbevægelsen.

Deltagere

Måske skulle vi lave et body-system som kan tage fat i ikke aktive deltagere? Hvordan gør vi
det? (punkt på næste møde)

Veterankoordinator Det er besluttet, at AD fremadrettet skal inviteres til bestyrelsesmøder.
Værtmøder

Mogens skal finde værter, hvor der mangler folk.

Børneattester

Har vi styr på børneattester? OB koordinerer med Mogens, så vi sikre at alle værter og
bestyrelsen har en ren børneattest. Der skal laves en liste med fornavn og dato for
indhentning.

Aktiviteter

August 2020
19/8-20 Pizza og øl kl. 18-20 for veteraner i Nordvest og nærmeste pårørende på Café
Sprød i Holstebro. 18 tilmeldte. Værter Max
September 2020
2/9-20 Caféaften kl. 17-20 hos Veteranfamilie Martin på Skivevej 136, 7500 Holstebro med
Jimmi Povlsen fra Veterankortet og måske Torben Lund fra Damgården. Begge fra Aalborg.
Værter Villy og Mogens – mere tilgår
5/9-20 Mærkedag Flagdag. JCN tager kontakten til Kim Brogaard, JDR og Carl Åkerlund
12/9-20 Vandretur om Stubbergård Sø. Vi mødes kl. 9 ved p-pladsen Sevel Mosesti.

Referat for Veteran Café Nordvest
16/9-20 Flamingo Naturpark. Vi mødes kl. 17 på Gartnerivej og fordeler os på bilerne.
Rundvisning i parken og det nye veteranområde. Vi byder på en pølse med brød og en
sodavand/øl. Tilmelding senest den 5/9-20 til Max. Værter Max – mere tilgår
18 – 20/9-20 Veterantræf på Dragonkasernen med Danmark Veteraner og
Dragonregimentet. Vi prøver at støtte op med vores veteraner hos Klaus og deres udstilling.
22/9-20 Mærkedag Mindedag. JCN tager kontakt til Kim Brogaard, JDR og Carl Åkerlund
30/9-20 Kombineret caféaften og værtsmøde. Martin fortæller om Pilgrimsvandring og
vandreture, hvis der er tid. kl. 17-20 på Gartnerivej. Værter PL og Bente.
Oktober 2020
3/10-20 VLTJ-tur med Danmark Veteraner Nordvest
10/10-20 Vandretur om Stubbergård Sø. Vi mødes kl. 9 ved p-pladsen Sevel Mosesti.
14/10-20 Foredrag med Helle Soltau: Hmm, hvad er en psykopat? kl. 17-20 hos
Veteranfamilie Martin på Skivevej 136, 7500 Holstebro. Værter ….
24/10-20 Mærkedag FN-dag kl. 11-15 i adressen ændret til Dragonkasernen, med Danmark
Veteraner. Se også Baretten nr. 3. Tilmelding til gratis frokost
28/10-20 Caféaften med spisning og vi spiller ”Igennem ild og vand”. Tilmelding senest
23/10-20 til Max. kl. 17-20 på Gartnerivej. Værter…. – foreløbig/mere tilgår. Evt. ala
Annelise´s suppe.
November 2020
11/11-20 Rundvisning på Baggårdens Bryggerlaug i Holstebro. Tilmelding senest 1/11-2020
til Max. Caféaften kl. 17-20 – foreløbig/mere tilgår
14/11-20 Vandretur om Stubbergård Sø med Pilgrimspræsten. Viborg Stift byder på kaffe og
kage. Ikke veteraner er velkomne. Vi mødes kl. 9 ved p-pladsen Sevel Mosesti.
25/11-20 Caféaften med spisning og vi spiller brætspil. Hvilket spil vi du gerne spille, så må
du gerne tage spillet med. Tilmelding senest 20/11-20 til Max. kl. 17-20 på Gartnerivej –
foreløbig/mere tilgår
December 2020
9/12-20 Caféaften til kaffe, brød og kage. Måske jule kur? kl. 17-20 på Gartnerivej –
foreløbig/mere tilgår
16/12-20 Julebingo og æbleskiver kl. 17-21? på Gartnerivej? Tilmelding? Ca. 60 personer.
Budget ca. 3-5.000 kr. Værter PL og Bente – foreløbig/mere tilgår

