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                                                                                  Tårnby 10. marts 2014. 
 
 
   
Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 20. februar 2014 kl. 19:00, i  
Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
    Valg af referent. 
    Valg af 2 stemmetællere. 
 
2. Formandens beretning. 
    Spørgsmål til beretningen. 
 
3. Regnskab. 
    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
    Kassereren fremlægger budget for det kommende regnskabsår. 
    Spørgsmål til regnskab. 
 
4. Indkomne forslag. 
 
5. Valg. 
     Formand. Formanden vælges for 2 år ad gangen i ulige år. 
     Formanden er undtagelsesvis på valg i år, modtager ikke genvalg. 
     Kasserer-vælges for 2 år ad gangen i lige år. 
     3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 i lige år og  
     1 i ulige år. 
     2 suppleanter vælges for 1 år. 
     2 revisorer/bilagskontrollanter vælges for 1 år. 
     1 revisor/bilagskontrollant vælges for 1 år. 
     2 fanebærer, vælges kun i tilfælde af forfald. 
     2 fanevagter, vælges for 1 år. 
   
Repræsentanter til landsforeningens repræsentantskab i henhold til dennes vedtægter. 
 
     Formand + 6 medlemmer samt 2 suppleanter vælges. 
 
6. Eventuelt. 
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    Der kan ikke stemmes under pkt.6 eventuelt. 
    De afgående bestyrelsesmedlemmer har bedt om ordet. 
    Tildeling af jubilæumstegn og diplomer. 
 
 

Referat: 
 

Ad 1.  
Finn Kromose valgt til dirigent. Denne konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 
Gorm G. Sandorf valg til referent. 
Leif Goth og Poul Høyer blev valgt til stemmetællere. 
 
Der var 16 stemmeberettigede medlemmer tilstede og 2 gæster uden stemmeret. 
 

Ad 2.  
Formandens beretning: 

Ni medlemmer er desværre bortgået i årets løb: 
Æret være deres minde. 
 
Vores medlemstal er desværre faldende hvilket skyldes tre årsager her i 2013: 
- Dem der er gået bort. 
- En del der har meldt sig ud. 
- Landsforeningens flytning af medlemmer iht. adresse. 
Tilgangen har desværre været minimal og har ikke omfattet nogen af de unge fra de nyeste 
missioner. 
 
Vi har igennem 2013 deltaget i lang række af de normale årlige aktiviteter med større eller 
mindre tilslutning. Deltagelsen har været tilfredsstillende, men kunne være bedre. 
 
Peacekeepers Day 29. maj 2013 blev gennemført her på Kastellet. Efterfølgende holdt 
Landsforeningen Åbent Hus for alle deltagerne, idet vi støttede med åbning af Bunkeren og 
det praktiske arrangement. 
 
Soldatens dag 5. september støttede vi også op om her på Kastellet i forbindelse med 
klargøringen, hvor vi havde åbent i Bunkeren. 
 
Vi deltog igen i år inde på Christiansborg Slotsplads, hvor vi opstillede et telt, hvorfra vi solgte 
kaffe, te mm. Det var ikke nogen succes af flere årsager.  
 
Jeg havde selv fornøjelsen af at deltage som pårørende og må konstatere, at mentalt 
stoppede arrangementet efter den officielle reception. Det der herefter foregik på slotspladsen 
var ikke annonceret for soldater og pårørende og stort set ingen mødte op. 
Konklusionen er derfor, at den del var spild af tid. Det gode ved det er, at hele arrangementet 
gennemføres for sponserede midler til Landsforeningen. 
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24. august gennemførte vi en reception for jubilarer, der skulle have deres medaljer og tegn. 
Selve receptionen var efter vores mening vellykket omend et større fremmøde ville have været 
dejligt. Vi vil dog prøve igen i år. 
 
24. oktober gennemførte vi FN-dagen, hvor vi traditionelt uddeler FN-medaljer. I år var der 
igen flere, som skulle have medaljen, men desværre kun enkelte som mødte op. Resten har vi 
efterfølgende måtte sende. Til gengæld var det glædeligt, at vi så andre medlemmer dukke op 
for at modtage medaljer og tegn. Marineforeningen lagde igen i år hus til et vellykket hyggeligt 
samvær. 
 
Foreningens julefrokost havde deltagelse af 21 personer, som havde en rigtig god fælles 
oplevelse med god mad og ikke mindst hyggeligt samvær. 
 
Vi havde også annonceret et foredrag af en aktiv jæger, men pga. hans udsendelse blev det 
udsat til 23. januar. Der var her et fornuftigt fremmøde til et godt arrangement. Vi vil i løbet af 
2014 se om vi kan finde en til to foredragsholdere. 
 
Som I måske har hørt stopper Landsformanden til repræsentantskabsmødet og der skal 
vælges en ny. Hovedbestyrelsen har peget på Niels Hartvig Andersen, som netop er gået på 
pension som oberst. Efter det foreliggende er der ingen modkandidat. 
 
På Repræsentantskabsmødet skal der endvidere tages stilling til en revidering af vedtægterne 
udarbejdet af en arbejdsgruppe under ledelse af næstformanden. Bestyrelsen har 
gennemgået det tilsendte 2. udkast, som ikke giver anledning til bemærkninger. 
 
På formandsmødet forslog en anden lokalafdeling at det måske var på tide at overveje en 
navneændring af foreningen, således at det var mere tidssvarende for de unge mennesker. 
Om det af den pågældende lokalafdeling stilles som forslag ved vi endnu ikke. 

 

Til beretningen var der følgende bemærkninger/spørgsmål: 

Johnny Rinds ønskede en tidligere udmelding om datoen for julefrokosten. 

Henning Rasmussen foreslog, at man spurgte efter hjælpere til d. 29. maj i bladet og på 

hjemmesiden. 

Erik Bryel nævnte, at hos Garderforeningerne kaldes de ”gamle” for seniorer. 

Hugo Strunge bad om, at årets datoer sættes på hjemmesiden og udsendes på mail. 

 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 
 

Ad 3.  
Kasserer Erik Kallenbach gennemgik regnskabet, der kan ses i vedhæftede bilag.  
Der var følgende bemærkninger: 
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Johnny Rinds forstod ikke hvorfor færre medlemmer gav større indtægter. 
Leif Goth mente, at færre medlemmer gav færre indtægter. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 

Ad 4.  
Der var ikke indkommet forslag. 
 

Ad 5.  
 
Valg. 
 
Genvalgt til kasserer blev Erik Kallenbach for 2 år. 
 
Thomas Smidt og Benny Nielsen blev genvalgt. begge for 2 år. 
 
Suppleanter. 
       
Hugo Strunge genvalgt for 1 år. 
Gorm Sandorf genvalgt for 1 år. 
 
Revisorer / bilagskontrollanter. 
     
Poul L. Høyer valgt for 1 år. 
Johnny Rinds valgt for 1 år. 
 
Revisor / bilagskontrollant suppleant. 
Leif Goth genvalgt for 1 år. 
 
Fanebærer. 
Poul Sloth Jørgensen (Dannebrog) 
Erik Kallenbach (FN-fanen). 
 
Fanevagter. 
Finn Kromose & Benny Nielsen 
 
Valg til Repræsentantskabet: 
 
     Formanden (født medlem) 
     6 medlemmer og 2 suppleanter. 
 
     1. Thomas Smidt 
     2. Benny Nielsen 
     3. Poul 
     4. Finn Kromose 
     5. Henning Rasmussen  
 
Suppleant: 
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      Johnny Rinds 
 
 
 

Ad 6.  
Hugo nævnte, at GF 2015 er. D. 19.02.2015. 
22.6. er det Forsvarets Dag på Kronborg. 
Carsten fortalte, at kommunikationen til medlemmerne primært vil ske vi mail. 
Knud Bundgaard ville vide, om lokalforeningen selv kan ændre i medlemsdata mv. Svaret 
er nej. 
Erik Bryel bad om, at man ikke kun brugte elektroniske medier, men også bladet. 
Thomas Schmidt opfordrede til at bruge mail.  
D. 29. maj fejres 50-året for udsendelsen af Unficyp hold 1 og 2 med et VIP-arrangement 
m. Kronprins Joakim og Forsvarschefen. Der skal bruges mange hjælpere. 
Kastellet fylder 350 år i år, og Hæren 400 år. 
Deltag også i Remembrance Day 11.11. 
 
Carsten C sagde, at sommerstævnet bliver i Holstebro. Vi har søgt Veterancenteret om ¼ 
mil. Til renovering af haven. 
Knud Bundgaard foreslog en tur til Normandiet. Flere kommenterede dette som en god 
ide, og Carsten C. lovede at undersøge nærmere. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20.45 og takkede for god ro og orden. 
 
 
CC takkede for god ro og orden og rettede en stor tak til dirigenten for veludført gerning og 
til deltagerne for deres deltagelse. 
 
 
Referent: Gorm G. Sandorf 
 
Til godkendelse: 
 
     Finn Kromose/sign 

----------------------- 
Finn Kromose, dirigent    Gorm G. Sandorf, referent 
               
 
       
 

 

 


