
Generalforsamling 6. marts 2015 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Godkendelse af dagsorden.  

3. Beretning ved formanden. 

4. Regnskab ved kassereren. 

5. Indkommende forslag. *)   

6. Valg jf. § 5, stk. 1 og 2. 

7. Eventuelt. 

 

ad. 1: Stemmetællere Jørn Hvenegaard og Keld Skov Jensen. 

- Dirigent Flemming Wrist-Knudsen  
 

ad. 2: Dagsordenen godkendt  

 

ad. 3: Beretningen var i år opdelt i en historisk og en fremadrettet del. I den historiske del 

gennemgik formanden i ord og billeder lidt om hvad der er sket ved de 11 forenings- / 

medlemsaftener der har været i året, samt de øvrige arrangementer der har været i løbet 

af 2014 hvor bestyrelse og medlemmer har været involveret.  

- Der var 40 fremmødte til generalforsamlingen. 
 

ad. 4: Kassereren fremlagde det omdelte regnskab, hvilket ikke gav anledning til yderligere 

spørgsmål.  

 

ad. 5: Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændring, et nyt punkt til vedtægterne §4 

stk.4 som med en lille ændring blev vedtaget med følgende ordlyd:  

- Generalforsamlingen kan udnævne personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats 

for lokalforeningen, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

Lokalforeningen betaler kontingentet. 

- Derudover blev der foretaget redaktionelle ændringer i § 5 stk.2, § 6 stk. 1 og § 6 stk. 

 

ad. 6: Bestyrelsen: (For 2 år) (Vælges særskilt) 

 På valg Formand: Knud Lund 

På valg: Christian Jensen 

   Flemming Qvotrup 

 Valg suppleant 2 år: Erling Pedersen 

   

 Uden for bestyrelsen 

2 Revisorer (for 1 år): Rene Adolf og Henry Petersen     

Revisor-/Bilagskontrollant suppleant: (for 1 år): Erling Pedersen 

1 Fanebærer (2 år): Ole Villers   

1 Fanevagt (for 2 år): Egon Mortensen  
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ad. 7: Landsformanden fortalte lidt om hvordan han somme tider benyttede foreningen 

som ”sparring”, og kom med nogle rosende bemærkninger. 

 

Efter generalforsamlingen nogle hyggelige timer med god mad, nok af drikkevarer, og 

masser af hygge, et arrangement hvor Jan, som sædvanligt, var den udfarende kraft med 

planlægning, rekvirering af forplejning, afhentning, aflevering af brugt emballage, og ikke 

mindst det store overblik over planlægning/afvikling. Du styrede de fleste af os så 

arrangementet igen blev en succes, tak for det. 

 

Christian Jensen 

Sekretær. 

 

BILAG: 

 Vedtægts ændringer 2015 -forslag- 

 Formandsberetning 2015 

 


