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Referat fra generalforsamling i Danske Artilleriforenings Lånekasse 9. juni 2021 
 
 
 
Indledning 
Generalforsamlingen i Danske Artilleriforenings Lånekasse blev afholdt i tilknytning til 
generalforsamling og foredrag i Danske Artilleriforening (DAF), onsdag den 9. juni i 
Parolesalen på Oksbøl Kaserne. Formanden var desværre forhindret, hvorfor 
generalforsamlingen blev gennemført af foreningens kasserer. 
 
1. Valg af dirigent 
Kassereren takkede for fremmødet og overbragte hilsener til alle fra formanden. 
Som dirigent blev valgt Torben Dixen Møller (uden modkandidat). 
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og erklærede 
dermed generalforsamlingen som beslutningsdygtig. 
 
2. Formandens beretning 
Kasseren oplæste formandens beretning (uploades på DAF hjemmeside og Facebook). 
Beretningen gav anledning til debat om eksistensberettigelse og way-ahead for 
foreningen.  
Konkret ønskede generalforsamlingen, at bestyrelsen arbejder videre med ideen om en 
kombination af legatportioner og låneforretning. 
Generalforsamlingen ønskede, at nødvendige lovændringer i vedtægterne i såvel DAF 
som lånekassen bliver justeret i én proces, og alle ønsker, at løsningen bliver så 
fleksibel og smidig som mulig. Muligheden for at ”annektere” lånekassen direkte i DAF 
blev drøftet, og denne mulighed ses umiddelbart at være den mest hensigtsmæssige. 
Bestyrelsen i DAF og bestyrelsen i lånekassen vil arbejde videre med ideerne. 
Beretningen blev derefter godkendt med applaus. 
 
3. Regnskab for 2020 
Kasseren gennemgik regnskabet for 2020 (uploades på DAF hjemmeside og på 
Facebook). Aktivitetsniveauet har været meget lavt, men dette til trods, kom foreningen 
ud af 2020 med et mindre netto-overskud på ca. 3.500 kr. 
Ingen nye låntagere i 2020, men to nye lån blev optaget. 
Foreningens låne- og rentepolitik er baseret på ”gentlemens agreement”, og giver os en 
risiko for tab, f.eks. ved en låntagers død etc. Denne risiko er dog erkendt, og vi har 
besluttet, at vi ikke vil minimere den, da dette enten vil betyde væsentligt tungere 
administration og/eller højere samlet ÅOP. 
Kasserens gennemgang af regnskabet for 2020 blev godkendt med applaus. 
 
 
 
 



4. Valg til bestyrelse, revisorer og suppleanter 
Ingen på valg i år. 
 
5. Indkomne forslag 
Ingen forslag. 
 
6. Eventuelt 
Det blev foreslået at valg til bestyrelsen fremover sker forskudt, således at hele 
bestyrelsen ikke udskiftes samtidigt. 
Kasseren takkede for fremmøde og engagement, og dirigenten afsluttede 
generalforsamlingen. 
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T.D. Møller 

 __________________ 
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