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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 

AFHOLDT 30. OKTOBER 2018 
 
 

Der blev afholdt generalforsamling i Artilleriofficersforeningen (AOF) tirsdag den 30. oktober 2018 i Oksbøllejren. 
Generalforsamlingen blev gennemført med følgende dagsorden: 

1. VALG AF DIRIGENT 
Major J. Haick blev valgt. 

2. FORMANDENS BERETNING, HERUNDER FREMLÆGGELSE AF RESULTATET AF DEN GENNEMFØRTE URAFSTEMNING 
Den afgående formands beretning er vedlagt. 
Den afgående formands beretning blev godkendt. 

3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 
AOF regnskab 2017 er tilgængeligt på AOF hjemmeside. 
Seniorsergent L.H. Mortensen fremlagde regnskabet i kasserens fravær. AOF råder over en samlet formue i 
størrelsesordenen kr. 100.000,- AOF regnskab blev godkendt. 

4. SIDDENDE FORMAND OG BESTYRELSE TRÆDER TILBAGE 
Intet at bemærke 

5. DIRIGENTEN FORESTÅR VALG AF NY FORMAND OG BESTYRELSE 
Oberst T.D. Møller stillede sig til rådighed som ny formand. Han blev valgt med applaus uden modkandidater. Oberst T.D. 
Møller takkede for valget og understregede, at hvis AOF skal have en fremtid, er det NU at foreningen skal vise sit værd og 
sin levedygtighed. 
Dirigenten foreslog, at den nye bestyrelse konstitueres ud fra alle de opstillede kandidater til bestyrelsen uden egentligt 
valg (der kunne betyde et uønsket fravalg). Dette blev vedtaget af generalforsamlingen. 
Den nye bestyrelse kommer til at bestå af følgende: 
T.D. Møller, B. Mejlholm, M.A. Villumsen, L.K.L. Kristensen, N. Søby Løvendahl, R.C. Christensen, C.N. Damm, T. Fristed og S. 
Kisum-Fevre. Den endelige konstituering vil blive kommunikeret af den nye bestyrelse. 

6. FASTSÆTTELSE AF KONTIGENT FOR 2019 
Det blev vedtaget, at kontingentet for 2019 bliver 100 kr. 

7. DEN NYVALGTE BESTYRELSE AFSLUTTER GENERALFORSAMLINGEN 
Den nyvalgte formand takkede den afgående formand og bestyrelse samt konstaterede, at det nu er på tide at ”tage 
arbejdstøjet på”. Formanden takkede også for god og effektiv gennemførelse af generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen var AOF vært ved sandwiches og øl/vand til de fremmødte. 
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Ærede artillerister. 

Det er en glæde, at kunne indkalde til denne generalforsamling i denne for foreningen lidt trælse tid. 
Hvordan skal dette forstås? Jeg har været medlem i AOF sammenlagt i rigtigt mange år. Jeg har selv været kåret 
som årets skribent, og virkeligt nydt artikler og foredrag, som foreningen har været vært for. I de senere år har 
det stukket mig mere og mere i hjertet, at foreningen havde mindre og mindre at byde på – i hvert fald efter min 
opfattelse. Således ville jeg gerne som farmand have krydret min beretning med en kort gennemgang af årets 
aktiviteter. Dette er nu hurtigt gjort. Da jeg blev bedt om at stille mit kandidatur til rådighed for formandsposten 
var det med et uofficielt mandat om, at det nok var med henblik på at lukke foreningen. Ikke desto mindre 
forsøgte vi at bære foreningen videre. Bestyrelsen forsøgte endnu flere redningsforsøg, men nåede afsluttende 
til den opfattelse, at tiden var løbet fra AOF. Løbet var kørt. Og der ikke sås andre muligheder end at indstille til 
opløsning i overensstemmelse med vedtægterne. 

Men sådan skulle det ikke gå. Og måske gudskelov.  

En ekstraordinær generalforsamling blev indkaldt, nedlæggelsesudvalg nedsat samt urafstemning 
iværksat. Alt igangsat i god tid med henblik på at tage velovervejede beslutninger og afvejede tiltag. Det er her, 
jeg kan sige gudskelov. Urafstemningen viste nemlig, at der ikke var det nødvendige flertal for en nedlæggelse af 
foreningen. Tilmed viste der sig gode kræfter for en forsættelse af AOF. 

Jeg skal her beklage, at jeg tilsyneladende har læst signalerne forkert. På trods af de forgæves forsøg, der 
har været for en opretholdelse af foreningen, var der alligevel en opbakning til en fortsættelse. Som en 
konsekvens heraf, betragter jeg urafstemningens resultat som et mistillidsvotum. Jeg ønsker således at fratræde 
som formand og derved give plads for en ny bestyrelse. Nye kræfter må til. Det er på tide, at dem bagest i 
bussen rykker op foran.    

Med venlig hilsen fra den afgående formand. 

 


