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1. Valg af dirigent. 

Christian Lanz

2. Præsentationsrunde. 

3. Valg af referent. Rune 

Oland 



 

 

4. Formandens beretning.  

1. Aktiviteter 2017.  

1. Arctic Challenge. 

Det store mål à dokumentarudsendelse (Brygmann og 

Krigsveteranerne). Nomineret til 5 priser. 

2. Christiansborg Rundt. 

Svømmer med spons på Krügerstafetten (og 2 km). 

2. Aktiviteter 2018.  

1. Intro-weekend for nye medlemmer. 

Palle fortæller: Himmelbjergegnens efterskole, 15 personer, 

socialt hygge, god mad og en dejlig lang gåtur. 

Super godt humør og et selskab hvor man ikke behøver forklare 

sig à Skide godt! 

 

3. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed 

de kommende år, samt evt. budget hertil.  

1. Abisko tur med 'Idrottsveteranerna'. 

Inviteret af Idrottsveteranerne. 

Turen er i området ved Abisko. 

Syv mand tager på 22 timers togtur. 

Fem dages tur. 

Vi kender ikke de andre deltagere og deres fysiske formåen. 

Vi kan klare os selv hvis det er. 

Formatet er fjellski og rygsæk. 

En fysisk tur, men med plads til hygge. 

 

2. Christiansborg Rundt. 

Invitation sendes ud med referat. 

Der svømmes 25. aug. 



 

 

Meld jer til! 

 

3. Kayak ekspedition i Østgrønland i 2019. 

juli/ug 2018 

16 dage 

350 km 

max 20 deltagere 

heraf ca. 14 skadede veteraner 

Fordelen ved en kajaktur er at alle er lige (Kajakken agere halv 

krop.) 

Området omkring Amaksalik. 

Der bor ikke så mange i området. 

Man kan kun komme ind med helikopter. 

DK-Island-Grønland 

Mange muligheder i ruten. 

Mulighed for at interagere med de ’indfødte’ Grønlændere. 

Det er den glemte del af Grønland – en mulighed for at se en 

glemt del af rigsfællesskabet. 

Det skal ikke være en strabadserende hård tur som den sidste. 

Der skal trænes og især en hel del sikkerhedsprocedure. 

Mulighed for at se og opleve naturen. 

Vi bruger både dobbelt og singlekajakker. Dette giver en del 

muligheder for at ændre på setup i forhold til skader, stilhed og 

resurser. 

En lang læreproces frem mod turen. 

Tidslinie: 

-April 2018: Bestilling af udstyr. 

-Aug. 2018: testtur (forlænget weekend) 

-Okt. 2018: Safety 1 

-Apr. 2019: Safety 2 



 

 

-Maj 2019: Udvælgelse (30 km/dag over en weekend). 

-Juni 2019: Pakning og sende udstyr (sendes fra Ålborg). 

 

Ikke obligatorisk dage i løbet af året: 

-se årshjul. 

  

Vigtigt at man selv opretholder træning imellem fællesture. 

Der skal en del mængdetræning til for at gennemføre. 

Årshjul sendes ud med referat. 

Hvad forventes af jer som deltager: 

-Åbenhed om egen situation. 

-At I bruger hinanden. 

-At I byder ind med det I kan. 

-At vi kan regne med jer hele vejen til mål. 

-At I passer jeres træning. 

- At I har en positiv indstilling til at udbrede foreningens budskab. 

-At I er klar på eventyr og udfordringer. 

 

-Palle byder ind med at der indkaldes til en sponsordag hvor vi i 

fællesskab bidrager à Jonas lægger op til at det gøres på en 

samling der i forvejen er i kalender. 

-Palle lægger op til en styregruppe for Kajakekspeditionen. 

-Robert søger resursepersoner der melder sig på banen. 

 

4. Patagonien på hesteryg i 2020. 

-Det er et bestyrelsesvalg der er taget ud fra input fra 

medlemmerne. 

-Brian L. fortæller at en tur for ca. 20 pax. Er ca. 1,5. mio. kr. 

-ca. 30 dage. 

-Henrik M. har skabt en god kontakt til en lokal fra sydameriak 



 

 

der også taler dansk. 

 

5. Aflæggelse og evt. godkendelse af det reviderede regnskab.  

1. Regnskabet for 2017 vil kunne findes her om meget kort tid. 

Nicklas spørger ind til om de to ekspeditioner ikke ligger for tæt.  

à Lanz svare at 2020 kan rykkes til 2021. 

 

6. Fastlæggelse af kontingent.  

1. Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på 500 kr. 

palle spørger ind til om virksomheder kan melde sig ind à Lanz svare 

at det har vi ikke kørt med, men at vi i stedet laver sponsorater. 

 

7. Valg af bestyrelse.  

1. Formand Christian Lanz modtager genvalg. 

Lanz genvalgt, men kun til 2019. 

2. Kassér Mads Wørmer (konstitueret i 2017) modtager genvalg. 

Mads er valgt. 

 

3. Bestyrelsesmedlem Rune Oland Tanggaard modtager genvalg. 

Rune valgt. 

 

4. Bestyrelsesmedlem Brian Lousdal (konstitueret i 2017) modtager 

genvalg. 

Valgt. 

 

5. Bestyrelsesmedlem Jonas Hjort Andersen modtager genvalg. 

Valgt. 

 

6. Suppleant Mark Peters ønsker ikke genvalg og der søges dermed et 

medlem til posten.  



 

 

Palle har meldt sig som suppleant. 

 

Robert er godkendt som ekstraordinært medlem. 

 

8. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen. 

 

9. Eventuelt. 

Hvem er klar på at lave oplæg/foredrag. Send en mail hvis det har interesse. 

Vi ønsker at medlemmer tager denne del seriøst. Der forventes fra sponsorer 

at vi kommer ud. 

Egmont højskolen foredrag sammen med Lars Brygmann. Vi gør det gratis. 

 

Palle byder ind med sin oplevelser med ’En af os’ foredrag omkring det at 

være psykisk sårbar. 

 

Palle ønsker at byde ind i sine oplæg med VIM’s mission og vision. Han vil 

også gerne byde ind med økonomi den anden vej. 

 

Udlejning af udstyr til medlemmer, skoler, institutioner m.m. 

Ikke positivt og der lånes ud til medlemmer ikke udleje! 

 

Hvad er holdningen til et girokort på turens udgifter? 

- Der spørges ind til hvad vil det komme til at koste? Hvem skal betale? Kan 

forsikringen dække? 

-Nicklas spørger ind til decideret egenbetaling – det køres der allerede med 

det til Abisko (1000 kr.). 

-Palle syntes at et depositum ville være en mulighed. 

-Alexander italesætter at det kræver ejerskab at holde motivationen. 

-Henrik Morgen foreslår at der arbejdes i udvalg, så der ikke går umulig 



 

 

planlægning i processen. 

-Michael: Hvordan holder vi folk inde i loopet? Nyhedsbreve kan hjælpe – hvor 

langt er vi i planlægningen m.m. Hvordan var turen til Sverige? 

-Alexander byder ind med planlægning af kajaktræning. 

-Palle italesætter at gamle skal hive nye medlemmer ind osv. 

-Der findes mange projekter for veteraner – det her kræver at man involvere 

sig (jonas). 

-Nicklas italesætter at det her er en frivillig forening. 

-Michael S. Man skal selv passe sin træning, men planlægningen skal jo ikke 

ligge hos den enkelte nødvendigvis. 

-Alexander nævner at man jo ikke behøver at være med på alle de store ting 

for at være medlem af VIM. 

-Man skal se ind ad. 

-Vi har mange resurser i foreningen der kan håndtere menneskelige 

udfordringer (Michael S.) 

-Jo bedre vi kender folks reaktionsmønstre, desto bedre kan vi løfte i flok. 

 

Samarbejde med Veteranstøtten 

-Niels fortæller at man gerne vil lidt længere ud over kanten og møde de unge. 

-Mange veteranorganisationer til de samme resurser à hvorfor laver vi det 

ikke sammen? 

Jeg arbejder også for formidling af natur og friluftsliv. 

-ikke noget kæmpe felt, men et spændende felt at følge – vi kan prøve at lave 

noget evidensbaseret på de her ture. 

 

-Lanz byder ind med at validitet og evidens kan være bærende for fremtidige 

projekter à samarbejde med KU. 

-Nicklas italesætter at det ikke altid er et plus at lave samarbejder. 

-farligt at ligge under en stor organisation når man søger midler. 



 

 

 

 

 

 
 

 


