
 
Formandens beretning for veteran klub 802 Nordsjælland år 2022 

 
 
I år 2022 og frem til årsskiftet 2023 er det skik at klubben mindes de veteraner, der 
er afgået ved døden, følgende skal nævnes: redder Niels Kristian Dael Thomsen, 
Hørsholm, mekaniker Viggo Julius Rendtorff, Hørsholm  
Æret være deres minde. 
 
Klubbens generalforsamling  
Blev afholdt her på LÆRKEGÅRD CAFE, MARKEBÆKVEJ 2, SKÆVINGE, 
tirsdag den 25. januar 2022, med deltagelse af 23 medlemmer, næsten ude af covid 
19`s tag i nationen, og så dog ikke helt alligevel. Dagen efter var jeg selv blevet 
smittet, og måtte desværre sende mail ud til samtlige deltagere. Så vidt jeg ved 
nåede jeg heldigvis ikke at smitte nogen.  
Ellers forløb generalforsamlingen uden problemer, professionelt ledet, som altid, af 
Hartvig Jørgensen. 
Samtlige der var på valg, blev genvalgt.   
Robert Christensen blev udnævnt som æresmedlem. 
Referatet fra generalforsamlingen, samt formandens beretning vil fremover kunne 
læses på hjemmesiden. 
Referatet udsendes desuden meget snart sammen med en erindring om at det snart 
er tid til at betale kontingent for 2023. I den forbindelse har vi en lille bøn til jer.  Få 
den nu betalt, de sidste par år har vi brugt rigtig megen tid på følge op på de der er i 
restance.  
 
I årets løb har bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder. Vi mødes på skift hos 
hinanden kl. 9.30 til kaffe og div. hvad dertil hører, traditionen tro bliver der også tid 
til en enkelt ”Enkelt”  
Her planlægges hvornår og hvad der skal være af arrangementer fremover, og 
arbejdsopgaverne fordeles. 
Den 25. maj var jeg til det årlige veteranformandsmøde for alle 10 lokalklubber i 
Svendborg. Den daværende landsformand Leif Christensen og landskasserer Per 
Mathiasen, begge fra klub 806, Nordjylland, havde ønsket at blive løst fra deres 
poster. For de der endnu ikke har hørt nyheden blev jeg selv valgt som ny 
landsformand og nogle dage senere Henning Hermansen, som landskasserer. 
Formanden for VU Karsten Falk Hansen, og Falcks ledelse ser gerne at vi er mere 
synlige i dagligdagen. Man vil gerne se hvad de midler fraktionerne får tildelt bliver 
brugt til. Ligeledes opfordres vi kraftig til at nedbringe vores kassebeholdning, til 
noget der nærmest ligner en tom kasse ved regnskabsafslutningen. Det har bl.a. 
resulteret i en lavere egenbetaling ved sidste års arrangementer, man skal dog ikke 
forvente at vi fremover kan holde dette niveau. 



I årets løb har vi været ude med 19 vingaver ifm div. mærkedage.  
Ved årets afslutning var vi i alt 121 medlemmer. 
Billeder fra årets ture kan ses på vores hjemmeside, som især Henrik Petersen og Lea 
Eronen, flittige til at bidrage med, så stor tak for det. 
 
Forårsturen tirsdag den 10. maj. 
Vi havde igen valgt DR som vores mål for forårsturen. Vi har tidligere været hos DR, 
nemlig forårsturen i 2016 hvor vi så radio og tv afdelingen, denne gang skule vi se 
koncertsalen, eller rettere salene. Der er tre mindre og så den store. 
Koncertsalen er opført som en arenascene med plads til ikke mindre ende 1.800 
publikummer, der er placeret både foran, rundt om og bagved orkestret. DR 
Koncerthuset er dog ikke kun blevet berømt for den fantastiske arkitektur, men også 
for den enestående akustik – skabt af verdens måske bedste akustiker: Yasuhisa 
Toyota.  
Udover store musikalske events, har Koncertsalen lagt rum til verdens-
transmitterende begivenheder, som fx den ceremonielle overdragelse af EU-
formandskab og H. M. Dronningens 40 års regeringsjubilæum. 
Under vores besøg var der prøver for symfoniorkesteret, og vi fik en lille smagsprøve 
på, hvor imponerende lyd huset rummer. Det er absolut et besøg værd. 
Efter en veloverstået rundvisning gik turen til Bakken, nærmere bestem rest. Den 
Hvide Hest, hvor en overdådig buffet ventede os, den var mindst lige så god som 
sidste gang vi var der. Vi kommer der også i 2023. 
Kl. 15:30 vente vi snuden hjemad, med et lille pitstop i skoven på Istedrødvej, hvor vi 
fik vædet ganerne. 
65 veteraner med ledsagere og ægtefæller deltog. 
 
Efterårsturen tirsdag den 13. september 
Gik denne gang til Egholm Slot og Museum, desværre måtte jeg selv melde forfald. 
Vi har været der tidligere, nemlig i 2013. Men siden da er der opført en helt ny hal, 
således at museet i dag er på mere end 1500 m2 Museet rummer antikke våben fra 
1600-tallet og frem til 2. Verdenskrig. Desuden er der afsnit med forskellige temaer 
om blandt andet Livgarden, jagtvåben, western og meget mere. Der var også guidet 
tur på slottet, hvor både Ole og hans datter Rikke var levende fortællere. 
Ole Falck fortalte bl.a. om hvordan han havde en motorcykel, fra krigens tid, med 
hjem i en kuffert fra England som alm. håndbagage. Motorcyklen blev kastet ned til 
modstandsbevægelsen, og kunne samles og være køreklar på under 2 minutter. 
Efter rundvisningen kørte vi til den lokale Gerslev Kro, til en fantastisk buffet, med 
masser af dejlige retter, lidt væde til ganen, afsluttet med kaffe og en småkage. 
Snakken om de gode gamle dage gik livligt omkring ved bordene. 
77 veteraner med ledsagere og ægtefæller deltog. 
 
Velfærdsudvalgsmøde den 5. oktober 



Alle fraktionsformænd deltager i et årligt møde i Velfærdsudvalget. Her gennem gåes 
hvad der rør sig i de forskellige fraktioner.  
Udvalgets formand Karsten Falk Hansen, pointerede endnu en gang, at de tildelte 
midler skal bruges, og man helst ser at kasserne stort set er tomme ved årets 
afslutning. 
Der er en positiv udvikling i regnskabet, altså, er der ved at komme gang i hjulene 
igen. Antallet af ansøgningerne er igen i stigning, det fortæller lidt om at covid er ved 
at have sluppet taget i nationen. Der var ros fra både Velfærdsudvalget, samt 
Personaleforeningen, for det store arbejde der udføres af de forskellige bestyrelser. 
Ledelsen i Falck ser gerne at man arbejder videre med at synliggøre alle fraktioner i 
form af arrangementer og hjemmesider.  
Der er udarbejdet en ny folder til nyansatte hvor alle fraktioner er nævnt. 
Budgettallet for Veteranforening i 2023, forventes at være uændret, beløbet ligger 
omkring de 205.000,- kr.  
 
Julefrokosten torsdag den 17. november  
Det var næsten blevet en tradition at årets julefrokost blev afholdt i Frederiksborg 
Hallen, eller Royal Stage, om man vil. Her var det kommet nye ejere, hvilket betød at 
vi bare for at være der blev afkrævet et større beløb. Det ville vi naturligvis hellere 
bruge på vores medlemmer, i stedet så faldt valget på kantinen på Selskov Stadion, 
her i Hillerød. 
Vi fik en fin tre retters menu, med vin øl og vand, samt kaffe og kage. 
Dagens underholdning, eller musikalske indslag blev leveret af det lokale band: THE 
PHOENIX IRISH FOLK BAND. Ydermere blev dagen krydret med lotteri, i form af vin 
og købmandskurve, samt en masser kaffe som sidegevinster, der var ikke mange der 
gik tomhændede hjem. 
Der var et par små fodfejl, som vi får rettet op på til næste år, hvor vi forventer at 
komme igen, ikke mindst set i lyset af, at her var det ca. 1/3 del billigere set i forhold 
til Royal Stage 
Der var tilmeldt 100 veteraner og ledsagere. 
 
Sluttelig skal lyde en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i 
klubben, sidst men ikke mindst også til jer medlemmer, for uden jeres opbakning til 
vores arrangementer så var der ikke noget der fungerede. 
Dette var ordene fra vores bestyrelse i denne omgang, hvorefter beretningen er til 
debat. 
 
Med venlig hilsen 
Orla Johansen, formand 
 
 
 


