
17. MAJ 2022 

 

 
Referat af generalforsamling i Danske Artilleriforening (DAF) 

 
 
Bilag: 

1. Formandens beretning. 

2. Regnskab 2021 og budget 2022.  

3. Udkast til justerede love. 

 

 
1. Valg af dirigent 

Claus Dixen Møller blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og kunne konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 
2. Formandens beretning 

Formandens beretning fremgår af bilag 1. 

 
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
3. Regnskab 2020 
Regnskabet fremgår af bilag 2. 

Da kassereren ikke kunne være til stede, fremlagde formanden regnskabet.  

Formanden gennemgik regnskabet for 2021, og kunne konstatere at en væsentlig årsag til 

underskuddet på 17.000,- nok skyldes at foreningen er overgået fra kontingentbetaling og til 

donationer. De udgifter der har været er hovedsagligt brugt i.f.m. foreningens aktiviteter.  

Et spørgsmål om det ville være vanskeligt at holde styr på hvem der i fremtiden er medlem, når det 

er donationer vi bruger, hertil blev det nævnt at det vil vi have styr på, i det alle der gerne vil være 

medlem, skal udfylde en medlemsformular via hjemmesiden med relevante oplysninger. 

  

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 
 
 

4. Forslag til budget for 2022. 

Budgettet for 2022 fremgår af bilag 2. 

 

Formanden fremlagde forslag til budget i kassererens fravær. 
 

 
Generalforsamlingen godkendte budgettet. 

 
5. Fremlæggelse af kontingent for 2022 

Bestyrelsen forslog at vente med dette pkt. til behandlingen af pkt. 7, i det bestyrelsen 

fremadrettet ønsker en donationsordning frem for kontingentbetaling. 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1Wsvx8SPSQQu5vqbL390gmeiXTlj7RKBw
https://drive.google.com/drive/folders/1Wsvx8SPSQQu5vqbL390gmeiXTlj7RKBw
https://drive.google.com/drive/folders/1Wsvx8SPSQQu5vqbL390gmeiXTlj7RKBw


 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter 

a. Formand OB Torben Dixen Møller modtager ikke genvalg, ny formand blev  

OB M.A. Villumsen uden modkandidat.   

b. CSG K.K. Hansen modtog genvalg, og blev valgt uden modkandidat. 

 
Dermed ser bestyrelsen således ud: 

 
Funktion Navn Periode 

Formand: OB M.A. Villumsen 2022-2024 

Næstformand: OB B. Mejlholm 2018-2022 

Kasserer: KN-R S.K. Fevre 2018-2022 

Sekretær: MJ C.N. Damm 2018-2022 

Bestyrelsesmedlem MJ R.C. Christensen 2018-2022 

Bestyrelsesmedlem CSG K.K. Hansen 2022-2024 

Bestyrelsesmedlem 
 

 
 

 
 

   

Suppleant:  

Suppleant: 

OL L.K.L. Kristensen 2018-2022 

Valg af revisor: 

Der var ikke valg til revisor. 

 

7. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen lægge op til at Lånekassen sammenlægges 

med DAF jf. vedhæftede udkast til justerede love for DAF. 

Formanden fremlagde de forslag til lovændringer der er nødvendige for at kunne 

gennemførere en sammenlægning af Lånekassen og DAF, lovændringer fremgår af 

bilag 3.  

De enkelte lovforslag blev gennemgået med følgende bemærkninger: 

 Formålet er rettet til så det også kan favne Lånekassen. 

 Virksomhedsbesøg er også en del af DAF aktiviteter. 

 Legatuddeling og kontantudlån er indført i lovene. 

 Donation frem for kontingent er indført, formanden lagde her vægt på at alle 

donationer er vigtige, små som store. 

For at få stemmeret, deltage i foreningens aktiviteter eller bestride en post i 

bestyrelsen, skal man være registret. Registrering sker ved udfyldelsesblanket.  

 Nyt pkt. i standard dagsorden er ”Legatuddeling. 

 

b. Såfremt sammenlægningen godkendes på den ekstraordinære generalforsamling, 

foreslås jf. §6 i de nye love ”valg af låne- og legatbestyrer”.  

SSG Lars Holm Mortensen stiller sig til rådighed. 

 

Forslaget til lovændringer blev princip godkendt, og skal endeligt godkendes på en 

ekstraordinær generalforsamling. 



 

 

8. Eventuelt 

Næstformand Birger Mejlholm takkede afgående formand Torben Dixen Møller for dit store 
arrangement og arbejdet i foreningen. 

Dirigenten opfordrede til at vi i foreningen skulle slå et slag for at få flere tjenestegørende med, men 
også pensionerede artillerister.  

 

  

Formanden takkede afslutningsvist dirigenten og generalforsamlingen for god styring. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Claus Dixen Møller 

Dirigent 

Karsten K. Hansen 

Referent 

 
 
 
 
 
 
 


