Referat for Veteran Café Nordvest
Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Dato:

23/11-2020

Deltagere:

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

Observatør:

Ikke tilstede (afbud): Alexander Didriksen (AD), Næstformand John Christensen (JC),

Referent:

MF

Emner

Indhold

Lokaler

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.”
Henrik Tønnesen fra Holstebro Boldklub, vil fortælle bestyrelsen om hans tanker. Det er
udsat indtil videre fortæller MB.
Vi bør søge 50 mill. puljen fra Veteranstøtten. Erik B. oplyser vi skal søge ASAP. MB og OB er
sat på opgaven.
Positivt tilsagn fra Færch, Struer og Lemvig kommune. Negativt svar fra Herning og IkastBrande. Herning Kommunes udvalgsformand Tommy Tønnesen skal undersøges yderligere
Per fra Ringkøbing-Skjern oplyser det kommer op i udvalget snart.

Safe Zone Roning

Succes med 10-12 deltager og ca. 6-8 hver gang. Kaffe og kage.

Forenings status

Klaus W. har tilbudt at veterancafeen kan lægges ind under Danmarks Veteran Nordvest.
Det er positive og negative ting ved det.
Spørgsmål: Skal andre styre os? Skal vi være selvstændige? Mulighed for mere hjælp! To
forening i samme by? Kontingent? Intet. Hvad er reglerne??? Registrering? Alle veteraner i
de 6 kommuner. Hvad er reglerne??? Cafeen som et kaffedrikkested Arrangementer hos DV
Hvad med hytten? Hvem laver fondsansøgningerne i dag? Klaus W.
Oplæg fra Klaus W. og Martin til bestyrelsen i DV på nye vedtægter for at det skal kunne
være muligt er modtaget med blandede følelser fra begge grupper. Klaus og Martin
arbejder videre på sagen.

Cafeens venner

Vi ved, at der er oprettet en ny forening som kalder sig Cafeens venner. Måske skal den ses
som det vores græsrodsbevægelse skal bevæge sig over til, ved den kommende
generalforsamling. Det vil kræve en omorganisering af græsrodsbevægelsen som er angivet
i vores vedtægter. Vi kender ikke bestyrelse og vedtægter. Det skal undersøges nærmere.
Martin er pt. kontaktperson.

Veterankoordinator Alexanders tid på veteranområdet forbliver måske det som det altid har været alligevel. AD
bør bekræfte dette.
Andre cafeer

Henning – Der er kun Morgan Volis og der er ingen forening, blot en mand som trækker
læsset med gå-fodbold og egen placering som privat veterankoordinator
Ringkøbing-Skjern – Veterannetværks forening er oprettet. Argument: Der er for langt til
Holstebro. Det er pt. ca. 10-12 mand som bakker op om dette lokale initiativ.

Arrangement

Marie Obel, Fys. på Gartnerivej vil gerne komme forbi og fortælle om behandling af børn.
MB har kontakten og er udskudt pt. pga. Corona.

