
Danmarks Veteraner

FYN

Beretning for �ret 2016

S� er der igen g�et et �r, med mange arrangementer klubaftner nogle med indl�g 
andre uden, men med kammeratligt samv�r.

Der har v�ret f�lgende aktiviteter

Januar klubaften

Februar generalforsamling

Marts klubaften

April klubaften med spisning brunk�l

Maj klubaften p� Dannevirke overr�kkelse af 1948 -2009 medaljen

Foredrag  af MJ Ulrich Erhardtsen om udsendelsen til Sudan

Juni  valdemarsdag i den Fynske Landsby med fanekommando

Juni – juli ingen aktiviteter

August klubaften med grill og kammeratligt samv�r

September  5 flagdag parade ved stenen march til Odense R�dhus hvor der var  
modtagelse og reception

September  8  regentbes�g p� Langeland, vi var der med fanen

September  22 klubtut til Egholm og Roskilde Domkirke

September  jubilarst�vne og formandsm�de i Holstebro

Oktober FN march

Oktober 24  FN-dag ved stenen og p� Dannevirke, overr�kkelse af medaljer og tegn

Samt foredrag af Oberst Flemming Agerskov

November klubaften  Gl�gg og �bleskiver

November  Banko p� Dannevirke

December  julefrokost 



Medlemmer

Vi f�r lidt nye medlemmer, de er gratis det f�rste kalender�r de er indmeldt, en hel 
del bliver, nogle betaler ikke, s� det g�r stort set lige op med antal. Vi var pr. 30 
november 2016 277 medlemmer,

S� hvis nogen har gode ideer til nye tiltag h�re vi gerne om det.

Landsforeningen

Der arbejdes med nye tiltag, bla` styrkelse af �konomien, ny m�de at udsende 
bladet p�, nyt logo skal op p� repr�sentantskabsm�det.

Udsendte

Der er stadig styrker udsendt, til opgaver rundt omkring

Det hjemlige

Forsvarsforliget vedr�rende regionerne, er nu udf�rt, region Vest som heder 
landsdelsregion Vest og er beliggende i Skive med OB Flemming Agerskov som chef 
pr 1 januar 2017

Hjemmesiden

Den virker godt takket v�re Elmer

Bes�g p� siden fra 16 august 2016 til 13 februar 2017

Antal bes�g   827

Antal sidevisninger 3687

Antal medlemmer i facebookgruppen er 26 

Aktiviteter 2017

Jf, omdelte liste

Skydning

Vi har unders�gt flere muligheder, der er et springende punkt, medlemskab s� vi har 
ikke fundet en mulig l�sning, der arbejdes videre p� sagen.

Medaljer og veterankort

1949 – 2009 kan stadig s�ges veterankort s�ges ved Veterancentret



Faaborg –Midtfyn

Faaborg Midtfyn kommune er i gang med at oprette et aktivitetshus i �rslev de har 
s�gt  penge fra en pulje og f�et 1,7 million, vi har v�ret dernede inden de fik 
pengene, vi var ogs� tilstede ved et �bent hus arrangement, det er for alle veteraner 
og familier p� Fyn, det er tanken der bliver bilhobby foredrag kammeratlig samv�r 
m,m,

Som det sidste tak til bestyrelsen for godt samarbejde i �ret der er g�et

Hermed beretningen i dirigentens varet�gt


