København, den 9. maj 2017

Generalforsamling i Veterans In Motion
Mandag den 8. MAJ 2017 kl. 19:00 på Kastellet i Gl. Varmecentral.

Dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent.
Christian Lanz
2. Valg af referent.
Rune Oland
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3. Formandens beretning.
1. Aktiviteter 2016.
a. Skiweekend i Göteborg.
Besøg hos vores svenske venner. Der blev inviteret til en tur i påsken
dog med for kort varsel. Vi er inviteret til fremtidige ture.
b. Udvælgelsestur (AC).
God og våd tur.
c. North Coast Ultra.
Rune, Jonas og Kim deltog
d. Coast2Coast.
Lousdal, Claus + kone
e. Projekt Respect på Rigshospitalet.
På børnecancer afd og give videre af det gode humør.
f. Christiansborg Rundt.
Vi havde et stort hold og vi satser i år på at kunne stille et endnu større
hold.
g. Spartan/TV-produktion.
Der blev kæmpet og alle gjorde deres bedste.
h. Vintertræning (AC) uge 49.
Kæmpe succes, der gav blod på tanden og et lille perspektiv i hvad vi
skulle op til.
2. Aktiviteter 2017.
a. Arctic Challenge.
Har været foreningens primære mål siden grundlæggelse.
b. Christiansborg Rundt.
Vi bør holde fast I flere af de små events og nogle enkelte store events
for at holde liv I sponsorer og nye medlemmer.
Mulige nye events:
•
•

Muligt at lave noget sammen med politi, brandvæsen m.fl. for at styrke budskab (Nicklas).
Tur på hesteryg (Nicklas).
a) 3-4 uger
b) Heste gode til PTSD
c) Heste à store firmaer med mange penge
d) Billigere tur
e) Mongoliet
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Arctic Circle Race (start marts - Rune)
a) Grønland
b) 160km
Mont blanc bestigning (Doc)
a) Budget på mindre en 500.000 kr.
b) 4812m
c) Max 14 dage
d) Træning kan foregå på Kullen
e) Kræver ikke specielt meget logistik
f) Alle kan være med.
Amonson Race (Jonas)
a) Nordnorge
b) 100 km
Flodtur (Michael)
a) Amazonas Equador-Brazil
Sejltur
a) Kryds Atlanten i et gammelt træskib (Mads)
b) Ocean of Hope (Rune)
Kajaktur (Fys)
a) Af længere varighed
b) Let at planlægge
Afrika i jeep 2020 - Beskrivelse af tur (Doc).
a) Et projekt hvor der er mere i det end bare egen oplevelse.
b) En tur fra nord til syd (tre uger).
c) 4 mand pr. hold.
d) Enkelte ressourcer placeret i forskellige biler.
e) X antal teams.
f) Muligt at lave velgørende aktiviteter undervejs.
g) Lettere at lave spons arrangement m.m.
h) Indtænke erhvervsfolk som tilknyttet hvert team.
i) Muligt at sponsorere enkelte teams.
j) Nemmere at finde spons til noget med biler.
k) Klargøring i teams à commitment (regionalt).
l) Nødhjælp og mindre teams kan give en større motivation for sponsorer at medvirke.
m) Lave et medcap hvor man laver ’sygehus’ undervejs.
• Kan vi godt lave aktiviteter hvor vi bare drejer en nøgle og så kører bilen fremad? (Mads).
• Christian fys pointerede at processen til målet også bør være i fokus.
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Der kan godt laves ekspeditioner i bil hvor vi er fysiske, hvis bare vi putter elementerne ind
(Michael).
• Der skal laves en klar mediestrategi når man laver målsætninger for en så lang periode (tre
år).
Torsdagstræning (fys):
a) Normalt på Svanemøllen 19:30 fra den 18.5.
b) En gang om måneden (eller lignende) noget andet træning – svømning, kajak, gokart, løb, MTB eller
lignende. Arrangeres af forskellige – fys udvælger den første ansvarlige for dette.
c) Målene skal ellers motivere til selvstændig træning for dem, der ikke kan deltage i regelmæssig
træning.
Weekendtur (mangler primus motor):
a) 2x årlig en weekendtur i spejderhytte eller lignende, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter
b) Mulighed for pårørende deltagelse

4. Aflæggelse og evt. godkendelse af det reviderede regnskab.
Ca. 1 mio. kr. i resultatopgørelse – brugt på AC (indeholdt i AC budget).
Der er 207.000 kr. i på konto, skylder 500.000 kr., skylder 40.000 kr. i moms.
220.000 kr. kommer ind i 2017.
5. Fastlæggelse af kontingent.
1. Bestyrelsen foreslår kontingent kr. 500,00 pr. år.
Det blev 500 kr. pr. år. + evt. kontingent for eventdeltagelse.
6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.
1. Formand Christian Lanz modtager genvalg.
Genvalgt.
2. Kassér Nicklas Bjaaland modtager genvalg.
Genvalgt.
3. Bestyrelsesmedlem Rune Oland Tanggaard modtager genvalg.
Genvalgt.
4. Bestyrelsesmedlem Jonas Hjorth Andersen modtager genvalg.
Genvalgt.
5. Suppleant Mark Peters modtager genvalg.
Genvalgt.
6. Michael som 2. suppleant
7. Fys vælges ind som bestyrelsesmedlem.
7. Medlemmer.
1. Godkendelse af ekstraordinære medlemmer.
Morten Petersen – godkendt
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Christoffer Jacobsen - godkendt
2. Godkendelse af æresmedlem.
Rufus Gifford - godkendt
Steve Williams – godkendt
Der er blevet drøftet ang. hans person som CEO i Therma og LM. Ingen indvendinger.
8. Indkomne forslag
Indrulning af nye medlemmer
• Der blev diskuteret om det skal være 5 eller 10 nye eller max 5-10 nye?
• Alle, som har sendt en motiveret ansøgning, kan deltage i træningen med VIM frem mod at ansøgningen endeligt behandles. Arrangementer, som er forbundet med omkostninger, dækkes
af det midlertidige medlem.
• Der behandles ansøgninger hvert halve år (umiddelbart inden den sociale weekend).
• Det skal være et medlemsudvalg der godkender ansøgninger:
i. Mark
ii. Munke
iii. Nielsen
iv. Michael
v. Mark
• Folk skal være selvhjulpne til en vis grad.
Kommunikation:
• Der skal sættes ressourcer af til kommunikation, således at folk ved hvem vi er og hvordan
man kan være med.
• Kommunikationsudvalg:
Michael
Rune (laver en løbende plan for Facebook)
Lanz
Henrik
• Facebook opslag (Rune og Nielsen)
a) Eksempel: Case study på Lanz og det han har fået ud af det (anden update).
b) Eksempel: Billeder fra Grønland med filosofisk tekst (første update).
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9. Eventuelt
People and Performance arrangement på Svanemøllen 9. juni. 13.30 – 16.45
Nicklas
Morgen
Mark
Jonas
Lanz
18. maj. Event på Ofelia beach
Rune
Mads
Nicklas
Jonas
Lanz
Morgen
(Mouridsen)
Kommende oplæg
Mouridsen vil lave et oplæg på skole i aug.
Rune og Michael laver et oplæg i juni.
Følgende rummer ikke en måneds ekspedition 2020
a) Kristian Nielsen
b) Mark Peters

