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VETERAN CAFE NORDVEST 
Gartnerivej 3, 7500 Holstebro 

 
www.veteran-cafe-nordvest.dk 

Facebook: Veteran Cafe Nordvest  
NORDVEST 

Referat fra Generalforsamling  
onsdag den 09 Juni 2021 

Kl. 17.00 i Veteran Cafe Nordvests lokaler. 
 
 
 

Formanden Max Bering bød kl. 17.12 velkommen til årets generalforsamling i lokalerne 
på Gartnerivej 3, i Holstebro, til de 13 fremmødte. 
Her efter gik vi straks i gang med dagsorden, vedlagt som bilag 1. 
  
 
1. Valg af dirigent: Klaus Warming blev valgt, og han gennemgik dagsorden, som  
blev godkendt. 
 
 
2. Formandens beretning: Max fremlagde bestyrelsens beretning. 
Formanden kunne fortælle at 2020 havde været et hårdt år for Caféen pga corona. 
Corona til trods havde der stadig været en del aktivitet, når man kigger i bakspejlet. 
Hytten er stadig i spil. Og vi har bl.a. modtaget en donation fra Lemvig Kommune på 
30.000,- kr. til drift af hytten. 
Guld Bageren har desværre trukket sig som vores faste brød-sponser til Café-aftnerne.  
Max takkede Guld Bageren mange gange for den tid de har været vores sponser. 
Heldigvis er der allerede en ny sponser; Bager Max. Caféen ser frem til et godt 
samarbejde. 
Caféen har afholdt Sommerfest 2020 hjemme i Trine og Martin Flørnæss have. Det var 
en super hyggelig aften. 
Der har også været et par foredrag. Bl.a. med Helle Soltau der kunne fortælle om ”Hvad 
er en psykopat?”. 
Der har også været Pizza-hygge på Sprød i Holstebro. 
Vi har været ude og se Flamingo Park i Vemb. Hvor ejeren kunne fortælle om parkens 
tilblivelse.  
Vi havde arrangeret en tur med VLTJ i samarbejde med Danmarks Veteraner Nordvest. 
Her var der ca. 50 deltager. Super hyggeligt. 
Max afsluttede med at takke alle værter, bestyrelsen, hjælpere og frivillige, samt alle 
dem der kommer i cafeen.  
Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 
Beretningen er vedlagt som bilag 2. 
 
 
3. Regnskab: Ann Kirstine fremlagde årets regnskab. Der har været en store donation 
fra Lemvig Kommune som er øremærket til Veteranhytten. 
Der har været en del udgifter til diverse arrangementer, men også en del tilskud. 
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Bl.a. har Veteranstøtten givet knap 13.000,- kr. til diverse arrangementer og aktiviteter. 
Alt i alt viser regnskabet et overskud på ca. 20.000,- kr. 
Regnskabet blev godkendt og er vedlagt som bilag 3. 
 
 
4.  Indkomne forslag: 
 

Der var ingen indkomne forslag. 
 
5. Valg: 
 

 a. Kasseren; Ann Kirstine Nielsen Nejrup blev genvalgt for 2 år. 
 

b. Bestyrelsesmedlem; 
John Christensen blev genvalget for 2 år. 
Jens Chr. Nielsen trak sig, og Peter L. Pedersen (PL) blev valgt for 2 år. 
Martin Flørnæss trak sig, og Ole Bielefeldt blev valgt for det sidste år af 
Martins periode. 

  

c. Suppleant til bestyrelsen; 
I det Ole Bielefeldt blev valgt til bestyrelsen, blev Jens Chr. Nielsen valgt 
ind som suppleant. 

 

d. Revisor; 
Da Peder L. Pedersen (PL) blev valgt ind i bestyrelsen, blev Tommy 
Andreasen-Bruhn valgt for det sidste år af PL periode. 
 

e. Revisorsuppleant, Villy Hove blev genvalgt for 1 år. 
 

 

 

6. Eventuelt: 
  

Max benyttede lejligheden til at takke Jens Chr. Nielsen og Martin Flørnæss 
for deres arbejde i bestyrelsen. 
Samt Anne Lise for igen i år at have lavet chilisuppe. 
 
Bestyrelse blev opfordret til at være bedre til at ligge ting op på Veteran 
Portalen m.f. 
 
Der blev orienteret at det næste foredrag var i støbeskeen.  
Jesper Mailand kommer d. 29 september 2021 og holder foredrag om livet 
med PTSD.  
 
Der var også ønske om at Helle skulle kommer og gentage/fortsætte sin 
fortælling om psykopater. 
 
Klaus orienterede om et par andre arrangementer der kommer: 
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Bl.a. en tur til Naturkraft i Ringkøbing, Deep Forest Art ved Kibæk, samt en 
tur til Hvidsten Kro. 
Men det vil blive slået op på hjemmesiden, Veteran Portalen og Facebook. 
 

Klaus Warming afsluttede generalforsamlingen kl. 17.42 med at takke for god ro og 
orden, samt bød værsgo til Anne Lise Warming’s hjemmelavet chili suppe. 
 
 
 
 
 
_____________________________            _____________________________ 
         Michael Nielsen Grøngård                                       Max Bering 
                      Referent                                                 Formand 
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