
Generalforsamling Danmarks veteraner den 11. februar 2020 
 
15 medlemmer mødte op. 
 
Stemmetæller: ingen 
 
1 minuts stilhed for afdøde og faldende i tjeneste. 
 
Vandrepokal gives videre af Brian S. Lauersen til Grete Gundersen 
 
1 Egon Jensen blev valgt til dirigent. 
Indkaldelse er lovlig indvarslet i Baretten nr 5 og 6 
 
2 beretning ved formanden:  
Formandens beretning blev godkendt. 
 
3 Det reviderede regnskab fremlægges. 
Spørgsmål til hvilken konto pengene stod på? De står på en alm konto da det ikke var muligt at få en 
højrente konto. 
Der bliver opfordret til at komme med gode idéer så vi kan få vores penge omsat til medlemmernes fordel. 
Det er ikke meningen at vi skal spare penge sammen. 
Der bliver diskuteret hvad vi skal gøre for at få flere medlemmer til at deltage i arrangementer da der er 
200 + medlemmer hvor der kun er 20 er 30 repræsenteret. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4 indkommende forslag. Ingen indkommende forslag. 
 
5 Valg: 

a) Formand på valg: Ole Nørholdt blev genvalgt da der ikke var nogle der meldte sig, der arbejdes på 
at finde en afløser. 

b) Bestyrelsesmedlemer på valg Der blev ikke fundet nogle til posterne. Der indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling i bladet, så der distanceres fra de 5 uge som der står i 
vedtægterne for det er alvorligt at der mangler bestyrelsesmedlemmer. 

c) Suppleanter for bestyrelsen. Ole N. Schmidt. Er valgt 
d) Repræsentanter til Repræsentantskabet i landsforeningen (bestyrelsen er Repræsenteret, og kan 

tage andre med hvis nødvendigt.  
e) Bilagskontrollanter: Asger Kibsgaard og Svend Jørgensen blev valgt. 
f) Suppleant for bilagskontrollanter: Ingen blev valgt. 
g) 3 fanebærer og 3 fanevagter til Dannebrog Kjeld fortsætter FN Egon fortsætter. 
h) Eventuelt der blev foreslået at Jimmy Povlsen skulle komme til en aften 3/3 eller næste møde.for 

at fortælle om veterankortet, og hvilke rabatter der tilfalde veteraner. 
 
 

 
 
Referent Ole N. Schmidt 


