
Referat fra ordinær Generalforsamling 2015 

Tirsdag, den 3.februar 2015 kl. 19.30 

Traditionen tro starter vi med gule ærter, m/ kogt flæsk, pølser og hamburgerryg med tilbehør, 
vand/øl, snaps og kaffe kl.18.30. 

31. Tilmeldte – 27. Fremmødte – 24 Stemmeberettigede. 

Dagsorden: I henhold til vedtægterne. 

Efter velkomst ved formanden til de fremmødte medlemmer med ledsager, og velkommen til vores 
landsformand Niels Hartvig Andersen, som kom fra Næstved for at deltage i vores 
generalforsamling, et ønske fra ( NHA) om at besøge alle lokalforeninger i landet. 

Efter foreningsfanen var blevet ført ind, blev der afholdt et min. stilhed for de 4 medlemmer, der er 
gået bort i årets løb fra Limfjorden. 

Vores landsformand og Johs Christiansen stod for udlevering af nåle, medaljer og diplomer til de 
trofaste, nedenfor nævnte medlemmer, for lang og tro medlemskab: 

Kjeld Thomsen – 10 års nål og diplom 

Bent Jørgensen – 10 års nål og diplom. 

Mogens Pedersen – 20 års nål og diplom 

Poul Erik Jensen – 25 års medalje og diplom 

Frederik Kingo Andersen – 40 års medalje og diplom 

Erik Harry Madsen – 40 års medalje og diplom 

Peter Britton Rasmussen – Fredsprismedalje og diplom 

Kammeratskabspokalen overrakt til Knud Børge Brohus 

Alle ovennævnte er omtalt i beretningen for 2014, men atter tak for trofast medlemskab. 

Ledsagere forlader lokalet for at indtage kaffe i fællesstuen, og på gensyn. 

1. Valg af dirigent, Mogens Frederiksen blev foreslået og valgt til det ansvarsfulde job. 

2. Valg af stemmetællere 



3. Formandens beretning: Beretningen blev oplæst for de fremmødte, og blev godkendt. (Er 
efterfølgende at finde på Lokalforeningen Limfjordens hjemmeside). 

4. Regnskab: Ole Nørholt aflagde igen et meget flot regnskab, som blev godkendt. 

5. Indkomne forslag: Ingen. 

6 a. Valg af Formand for 1 år: Der var desværre ingen kandidater til formandspost på 
generalforsamlingen, der indkaldes senere til en ekstraordinær generalforsamling med det ene 
punkt på dagsorden, valg af formand for perioden frem til næste generalforsamling. Fungerende 
formand ESS har for meget at se til, og må derfor sige nej på længere sigt. 

6 b. Valg af bestyrelsesmedlem for JC.- Valgt blev: Kjeld Thomsen 

6 c. Valg af bestyrelsesmedlem, på valg er Svend Erik Jørgensen – SEJ blev genvalgt 6d. Valg af 
bestyrelsesmedlem for HR. – Valgt blev: Peter Britton Rasmussen 

7. Valg af 2 suppleanter for 1år. På valg er Johannes Christiansen og Mogens Frederiksen. Ønsker 
ikke genvalg.– 

Valgt blev: Knud Børge Brohus og Ole Neuman Schmidt. 

8. Valg af bilagskontrollant for 2år: På valg er Frede Poulsen – FP blev genvalgt 

9. Kjeld Thomsen modtog genvalg som fanebærer for Dannebrog, og Svend Erik Jørgensen som 
fanevagt. 

10. Fanebærer for FN fanen Egon Jensen modtog genvalg, og som fanevagt tog Ole Nørholt 
denne opgave. 

11. Eventuelt: Herfra var der en tak til bestyrelsen fra medlemmer for det forgangne års arbejde for 
medlemmer i lokalforeningen Limfjorden. 

Der blev spurgt om der var samarbejde / kontakt med Veteranhjemmet i Aalborg, 

vi har både holdt et bestyrelsesmøde der, og i november md 2014 havde vi en udflugt til Tønder og 
Frøslev, indbydelsen var stilet til beboerne på Veteranhjemmet i Aalborg og medlemmer hos os, 
(KSO) siger vi tak til, for udflugten med start fra 

P- pladsen Aalborg Veteran Hjem, Skydebanevej 12, for at gøre det lettere for beboerne, gnisten 
er der ikke altid fra beboernes side, dog havde vi noget af deres netværk med på udflugten – 3 
sygeplejersker. 

Tak til vores landsformand for deltagelse i vores generalforsamling, samt nogle positive 
informationer. 



Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 

Tak til dirigenten som havde ordet i sin magt, – tak (Johs. C) som atter en gang for en kort periode 
deltog i bestyrelsesarbejdet. 

Til slut blev Fanen ført ud, og vi fortsatte over i vores fællesstue. 

Således opfattet. 

Med venlig hilsen 

Erik Steen Steensen 

 


