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Formandens beretning for 2019
Året har været forrygende travlt bestyrelsesmæssig først startede vi med afholdelse af
generalforsamlingen traditionen tro med gule ærter på soldaterhjemmet efterfølgende
kørte vi til vores lokaler på kasernen for det videre forløb afsluttende med kaffe og kage
Efter konstitueringen startede planlægningen af vores eurostævne nr. 25 som vi
planlagde at skulle fejres på behørig vis, vi satte egenbetalingen så lav 800,00 kr for
medlemmer af danmarksveteraner og 1200,00 kr for vores Norske gæster efter en hurtig
kalkulering kom vi frem til at det kunne give et underskud på 20.000,00 kr efter
regnskabets afslutning endte vi med 17.000,00 kr, kun et lille indhug i vores rimelige
store kapital,pengene er trods alt medlemmernes så hvorfor ikke bruge dem der.
I forbindelse med 25 års jubilæet for stævnet havde vi fået fremstillet en medalje til
lejligheden som blev modtaget af danske og norske veteraner med stor ære
det kostede lidt over 9.000,00 kr så omregnet går regnskabet ca lige op.
Underskuddet kan også forklares på den måde at vi har brugt lidt over 6000,00 kr på at
få syet ny logo på vores fane og fanen til vores cafe i Frederikshavn som vi fik overrakt
på valdemarsdag
Trods den lille egenbetaling var det forbavsende lidt af vores egne medlemmer der
dukke op, hvorimod Nordmændene deltog med en stor styrke så festmiddagen endte
med 70 deltagere, der blev afsluttet søndag morgen med en højtidelig feltgudstjeneste
afholdt af tidligere feltpræst Flemming Høg foran mindemuren.
Igennem året har vi afholdt vores kammeratskabsaftener hvor der møder en trofast lille
skare op hver gang, cafeen på Orlogshjemmet hvor Grethe , Benta og Brian har været
drivende kræfter møder der også en lille skare op de havde fået et foredrag med Ruth i
krig op at stå,hun er en fantastisk fortæller.
FN dagen den 24 oktober var der ikke en eneste medalje til udlevering trods at vi de
forgangne år har haft omkring 10, så kom Jørgen Vedsted og reddede aftenen idet han
ønskede at få overrakt sin 25 års medalje for medlemskab i foreningen denne aften.
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bestyrelsen har gennem året deltaget i diverse møder ,DsS-formandsmøderrepræsentantskabsmøder-erfamøder,indvielse af veteranstuen på orlogshjemmet,
flagdag på Flådestationen,åbent hus på flådestationen Flagdagen i Aalborg startende på
museet med kransenedlæggelse parade på Gammeltorv march gennem byen afsluttet i
Europahallen med vand øl og sandwich, deltaget i Regimentets Årsparade og
nytårsparole, deltaget i Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste i Budolfi kirke.
Til ære for de faldne gennem årene er vi traditionen tro ude at lægge blomster på deres
grave på flagdagen den 5 september, der 7 grave i vores område.
En tak til bestyrelse og vores damer som bager til vores kammeratskabsaftener.
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