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Generalforsamlingen tirsdag den 6 februar 2018

Beretning for året 2017
Denne beretning omhandler årets gang i lokalforeningen Limfjorden bestyrelsen
konstituerede sig efter sidste generalforsamling med formand Ole B. Nørholt ikke på valg
Kjeld Thomsen som kasserer Jacob Qvist som næstformand Ole Christiansen som
sekretær Børge Brohus menig medlem.
Der har været afholdt det nødvendige antal bestyrelsesmøder hen over året 9 stk
Vores faner har som sædvanlig været ude at repræsentere sig Ved Aalborg Cityforenings
nytårskur på Gl.torv den 31 december kl 12 var vores fanebærer og vagt indstillet fra
danmarkssamfundet til at modtage et diplom og bordflag for at have båret Dannabrog
ved vores arrangementer,de blev behørigt overragt af Aalborgs borgmester
Vores grildag på Kasernen måtte vi desværre aflyse på grund af for lille tilslutning prøv
her i år at komme på banen og tilmelde jer.
Euro Stævnet som løb af stabelen den 7-8-9-10 september var en fantastisk oplevelse
for os som værter og ikke mindst nordmændene som udtrykte deres tilfredshed ved
afrejsen,vi havde søgt midler igennem veterancentret og fået 20.000,00 kr så vi kunne
tilgodese gæsterne med lidt extra.
Jeg har sammen med brian deltaget i formandsmødet på Holstebro kaserne sammen
med Erfa mødet og Jubilarstævnet en stor mundfuld på en veekend men en berigelse
større, jeg har selv deltaget i Peacekeepers day på kastellet hvor vores Oberst Jees
Møller Nielsen fik overragt medalje i sølv af Prins Joacim ,den Crypriotiske Ambassedør
overragte 50 års mindemedalje,en stor oplevelse at være en del af.
Landsforeningen har 50 års jubilæum i år, jeg ved at der arbejdes på hvordan det skal
fejres.
Juleafslutningen var som sædvanlig godt besøgt med bankospil og amerikansk lotteri så
der var mange glade vindere der gik derfra med gode gevinster for arrangementer stod
Kjeld og Børge,men der er stadig plads til flere deltagere og vi er som sædvanlig lydhør
over for nye tiltag til juleafslutningen.
FN dagen den 24 oktober havde vi kun 2 medaljemodtagere og en der ikke kunne
deltage på grund af øvelse.
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årets opstart af cafe Frederikshavn kører stadig med en lille forøgelse af besøgstallet et
stort hit da der til juleafslutningen var uddeling af børnemedaljer,et tiltag som vi bør
tage op her i limfjorden men det kræver at i som medlemmer må komme med navne på
børn af forældre som har været udsendt,så skal vi nok stå for det praktiske.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på nogle tiltag hen over året,en sejltur på limfjorden, et
besøg på Yxenborg og i samarbejde med Flådestationen et 5 -10 og halvmaratonløb på
flådestationen.
Til slut vil jeg rette en tak til bestyrelsen for jeres arbejde i årets løb,en tak til Brian som
tilbød sin hjælp til hjemmesiden og andre edb opgaver er for tiden ved at gøre en
indsats for nye medlemmer på kasernen ,og Jacob der er i gang med at lave en
præsentationsvideo omkring Limfjorden ,samtidig skal alle vores frivillige damer have en
stor tak for altid at give en hånd til både bagværk og opvask.

På Bestyrelsens Vegne
Ole B.Nørholt

