Formandens Beretning
Generalforsamling den 26. maj 2021
2020 har været et meget anderledes år. Den verdensomspændende pandemi
har påvirket vores forening i perioder af 2020. Vi har dog kunnet gennemføre
en generalforsamling, og der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, 2
veteranaftener og en årsdag, nogle bowlingaftener samt nogle besøg ved
veterancafeen.
Der har været afholdt 7 skydninger og 1 juleafslutnings skydning, vores
Fugleskydning blev aflyst på grund af for lidt tilslutning.
Der har været bowling i Fjordbowling i centret i Frederikssund flere gange i år,
men også her blev vi ramt af den generelle nedlukning. Stor tak til Ole Boye og
Torben Andreasen for Jeres engagement. Uden Jer var der ingen bowling. Vi
ser frem til nogle flere gode arrangementer i 2021. Vi har søgt om midler til
nogle af disse arrangementer. Vi har fået økonomisk støtte, så det er tanken at
veterancafeerne vil blive inviteret til at deltage med børn og familie og
selvfølgelig alle vores egne medlemmer der måtte have lyst til at deltage.
Foreningen har deltaget den 4. maj med kransenedlægning i Frederikssund.
Den 13. maj afholdt vi veteran aften, hvor Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands
støtteforening ved James Pedersen og Finn Kromose, kom på besøg. De
donerede et flot beløb til vores forening.
Den 16. juni havde vi endnu en veteranaften, og denne gang var det os, der
kunne donere et beløb til mindestenen i Frederikssund. Landsforeningen
donerede ligeledes et beløb, som vi havde ansøgt om.
Vores økonomi bærer præg af et anderledes år.
Vi deltog i flagdagen den 5. september i Frederikssund, hvor en mindesten
blev indviet. Et besøg værd. Ligeledes deltog vi i Egedal, hvor Tommy Harder
med følge havde arrangeret en særlig dag for veteraner og pårørende, med
musik og mere. Vi nåede også at deltage i Halsnæs kommunes arrangement,
som denne gang var henlagt til kirken i Lynæs. Vi deltog også med

repræsentanter fra bestyrelsen og medlemmer i Gilleleje, Helsingør og Hillerød
Kommuners flagdag. Flot med så stor repræsentation fra jer.
Vi fejrede FN-dagen den 24. oktober i Kastellet, hvor vi hjalp landsforeningen
med gennemførelsen af deres arrangement. Der var en lille skare af
medlemmer med i indskrivningen og andet. Lidt spisning og udlevering af De
Blå Baretters Fredsprismedalje til Per Damm, der også var mødt op med frue.
For mere om dagen se baretten fra sidste år.
Der blev også plads til en julefrokost i november, denne gang med få deltagere
grundet coronaen. Men et hyggeligt arrangement, som vi håber kan blive med
mange flere deltagere i 2021.
Stor tak til dem der har planlagt og gennemført årets arrangementer. Skulle
der være nogen, der vil være med på holdet med at arrangere, så lad mig det
endelig vide, vi kan altid bruge en hånd mere.
Bestyrelse og medlemmer har deltaget med foreningens fane ved flere
bisættelser først på året. Vi har ansøgt om en ny fane, som vi håber at
modtage i 2021.
Jeg vil her gerne takke de, der tager teten i forbindelse med de mange
fanearrangementer, der bliver udbudt fra landsforeningen. I er med til at sætte
vores forening på landkortet – stor tak.
Vi kunne godt bruge nogle nye (flere) fanebærere.
Klaus, Vapper og jeg har deltaget i det årlige repræsentantskabsmøde der blev
afholdt på Langeland. Der blev også afholdt formandsmøde samme sted.
I år afholdes veteranstævne og formandsmøde i Slagelse 11. september, i
2020 blev det aflyst.
Ved årsskiftet var vi ca. 200 medlemmer - en lille tilbagegang.
Det er også glædeligt, at vi om lidt skal hædre medlemmer, som har været
medlem af vores forening i 10-20-25 og 40 år. Medlemmer som har gjort
rejsen fra FN Soldaterforeningen, De Blå Baretter og til Danmarks Veteraner
Nordsjælland.
Sluttelig en tak til alle som jeg har arbejdet sammen med igennem året. En
særlig tak til Jer, der har givet en hånd med til vores arrangementer.
En stor tak skal også lyde til bestyrelsen, der støtter mig i dagligdagen. Dejligt
I får ting til at ske, uden jeg nødvendigvis er indblandet.
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