
Formandens beretning for veteran klub 802 Nordsjælland år 2019. 
 

I år 2019 og frem til årsskiftet, er det skik at klubben mindes de veteraner, der er afgået ved døden, 

følgende kan nævnes, Willy Sørensen – Johannes Christensen - 

 

 

ære være deres minde. 

 

 

Klubbens generalforsamling blev igen afholdt på Falck stationen i Hillerød, d. 22. januar 2020.  

Der var mødt 37 veteran medlemmer, her under alle bestyrelses medlemmer. 

På valg var formanden Darly Larsen, der modtog genvalg. 

Sekretær Robert Christensen , der også modtog genvalg. 

Næstformand Orla Johansen, modtog også genvalg. 

Ove Lykke Johansen, ønskede at udtræde af bestyrelsen, og Palle K. Kristensen blev valgt ind som 

afløser for Ove. 

 

Forårsturen, der gik til Nordisk Film studie i Valby, tirsdag d. 28. maj i 2 busser, hvor vi var 37 

veteraner plus deres ægtefæller, hvor vi så Nordisk Films Museum omkring 50 året for Olsens 

Banden første film, samt de efterfølgende film, det var en særlig tur, hvor vi fik set diverse udstyr, 

kulisser m.m. og den gamle Ford Ferline, de kørte rundt i, vi var opdelt i grupper med en 

medarbejder der fortalte mange gode historier, efter rundvisningen kørte vi til Dyrhavs Bakken, på 

restaurant ”Den Hvide Hest” hvor vi fik en flot buffet og lidt til ganen. 

 

Efterårs turen, gik til Thorsvang Samlemuseum ved Stege, tirsdag d. 10. september, i 2 busser, 

hvor vi var 64 veteraner og ægtefæller, her så vi enormt meget hvad der var indsamlet af en person, 

fra han var barn til nu, der var rigtig mange gamle ting vi kunne kende fra vores barndom tid, der 

gik hurtigt et par timer der med, og efterfølgende fik vi en rigtig god buffer, og stadig lidt til ganen, 

og efterfølgende kaffe, inden turen gik hjem ad. 

 

Julefrokosten, bliv afholdt i Frederiksborg Hallen i Hillerød, tirsdag d. 26. november, og markeres 

med 30 års jubilæum, her deltog 125 veteran og ægtefæller, der blev serveret en 3 retters meny med 

vin til, der blev solgt amerikansk lotteri, hvor der blev udloddet 6 julekurve, plus kaffe til side 

gevinster, samt lodtrækning om 12 vingaver, (der var sponsoreret til klubben via et 

bestyrelsesmedlem), mange tak for dette,  Ligeså havde et bestyrelses medlem kontakt til et sangkor 

inklusiv 4 musiker, der blev sunget gamle sømands viser, til stor glæde for deltager, så det var en 

rigtig god 30 års jubilæum fest for klub 802. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Darly Larsen 


