
   
 
                                                                                                                          
                                                         
                                   

 

                 Danmarks Veteraner, Lokalforening Limfjorden 
 

 

 

 

 
 

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00 

 

Traditionen tro startede vi aftenen ved at spise gule ærter på KFUM´s soldaterhjem kl. 17.30. 

Derefter fortrak vi til auditoriet i Byg. 29 på Hvorup hvor den ordinære generalforsamling blev 

afviklet. 

 

Referat fra ordinær generalforsamling 2018 

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og ledsagere. Fanen blev ført ind, og 

der blev afholdt et minuts stilhed for de medlemmer, som var gået bort siden sidste 

generalforsamling. 

Derefter overrakte formanden 10 års tegn til Ole Neumann Schmidt. En anelse forsinket (2011). 

Men bedre sent end aldrig. Modtageren var glad. 

Derudover så overrakte formanden kammeratskabspokalen til Kjeld Thomsen. Formanden 

fremførte yderligere en stor tak til Jacob Qvist for sit store arbejde i bestyrelsen.  

 

Efter overrækkelserne forlod ledsagerne forsamlingen og trak sig tilbage til fællesstuen. 

 

Herefter fortsatte generalforsamlingen efter vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent. 

Asger Kibsgaard blev valgt uden modkandidater. Og konstaterede at Genralforsamlingen 

var indkaldt rettidig i forhold til vedtægterne og derved lovlig. 

 

Valg af stemmetællere. 

Ole Neumann Schmidt og Sussanne Knudsen. 

 

2. Formanden gennemgik årsberetning for 2017. Den blev godkendt. (Beretning kan læses 

på hjemmesiden). 

 

3. Vores kasserer Kjeld Thomsen fremlagde regnskabet. Godkendt. 

 

 



4. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Men bestyrelsen havde et forslag. 

Det var en formel godkendelse af ændringer til Foreningens Vedtægter. Her var 

udelukkende tale om rettelser af stavefejl, tegnsætning m.m. Dette blev godkendt. 

 

5. Valg af tillidsposter. 

 

A) Valg af formand. 

a. Ole B. Nørholt blev genvalgt. 

B) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

a. Brian Strandbygaard Laursen blev valgt. 

b. Lars Peter Kristensen blev valgt. 

C) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

a. Ole Neumann Schmidt blev valgt. 

b. Mangler én. 

D) Valg af repræsentanter til repræsentantskabet i landsforeningen. 

a. Der blev besluttet at bestyrelsen udpeger disse. Dog er det som 

udgangspunkt bestyrelsesmedlemmer der er repræsentanter. 

E) Valg af bilagskontrollanter. 

a. Asger Kibsgaard blev valgt for en 2-årig periode. 

F) Valg af fanebærer. 

a. Kjeld Thomsen blev genvalgt. 

G) Valg af fanevagter. 

a. Svend Erik Jørgensen blev genvalgt. 

H) Eventuelt. 

a. Ole Neumann Schmidt opfordrede til at bestyrelsen i fremtiden ville gøre et 

større arbejde for at finde emner til bestyrelsesposterne. Bestyrelsen er klar 

over at det ikke altid er nemt at finde frivillige. Og har også gjort meget for 

at finde nye. Der blev takket for Oles opfordring. Bestyrelsen vil have fokus 

på det fremadrettet. 

 

Ordet blev givet tilbage til formanden, det takkede de fremmødte for opbakningen. 

 

Fanen blev ført ud og derefter mødtes vi i fællestuen til hyggeligt samvær. 

Tak til ledsagerne for de dejlige kager. 

 

 

 

 
J. Qvist 02.12.2017 

 


