
Referat af ordinær generalforsamling 
2012 i Dansk Militaria Forening  

Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 

Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III’s vej 6, 7000 Fredericia 

Deltagere: 20 fremmødte 

Referat: 

1. Valg af dirigent og referent 
Poul Christensen bød velkommen til de fremmødte deltagere og præsenterede den omdelte dagsorden. 

Som dirigent blev valgt Paul Erik Rochler  og som referent Niels Jørgen Amorsen. 

Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og den udsendte dagsorden blev 

godkendt. 

2. Formandens beretning 
Poul Christensen fremlagde formandens beretning, der er den første i foreningens 1 årige historie. 

Ved udgangen af 2011 havde foreningen 142 medlemmer. 

Ved foreningens start blev der fastsat mål for aktiviteter, der skulle prioriteres: 

 Møder 

 Lokalgrupper 

 Hjemmeside 

 Medlemsblad 

 Føl-ordning for nye medlemmer 

 Expres salg 

 Udflugter 

 Rabatter for medlemmer 

Der er afholdt 4 bestyrelsesmedlemmer – primært i forbindelse med byttemøder – for at holde 

transportudgifterne nede. 

Der er afholdt 9 byttemøder – heraf 7 i Vandel og 4 medlemsmøder i Brædstrup. Herudover er der afholdt  

Expressalg og et foredrag i Vandel. 

Foreningen har deltaget med stand på 3 messer: Vandel, Rødovre og Hjallese samt deltaget i 3 events: 

Frederikshavn, Bunker by night i Silkeborg og i et sommertræf ved Bunkermuseet i Vandel. 



Hjemmesiden har været med fra start i en forholdsvis enkel opbygning. På hjemmesiden finder man bl.a. 

oversigter over aktiviteter, kontaktpersoner og indmeldelsesblanket. Der efterlyses en redaktør til at 

overtage udbygning og modernisering af hjemmesiden, da den nuværende redaktør gerne vil afløses på 

opgaven.  

Der er lavet medlemskort til samtlige medlemmer. Medlemskortene kan bruges som navneskilte ved brug 

af plastikholdere. Det betyder, at man nu kan se, hvem det er, man taler med på møderne. Fra 2012 er 

navnene på medlemskortene fortrykt, så det ser pænt og letlæseligt ud. 

Medlemsbladet ”Militaria Nyt” er udkommet i 2 numre i 2011. Bladet er i A4-format og har indtil videre 

været på 16 sider. Det kommende nummer vil være på 24 sider. 

Foreningen har – v/ formanden – udsendt læserbrev vedrørende myndighedernes administration af 

våbenloven. 

Foreningen er nu oprettet som høringspart i sager omkring ændringer af våbenloven. Foreningen vil gerne 

have korrespondance omkring sagerne lagt frem for medlemmerne, så alle ved, hvad der foregår. 

Der er opnået medlemsrabatter hos: 

 G4S alarmer. 

 CentoSafe våbenskabe. 

 Entre på våbenmessserne i Vandel, Rødovre og Hjallese. 

Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde videre på at støtte etableringen af lokalgrupper over hele 

landet, så det bliver her, at hovedparten af aktiviteterne skal sættes i værk. Det er ikke hovedforeningen, 

men lokalgrupperne, der skal skabe liv i foreningen. DMF vil dog støtte det lokale arbejde med tilskud til 

foredragsholdere o.l.  Retningslinier for lokalgrupperne er under udarbejdelse. 

Der arbejdes fortsat på udflugter i foreningens regi. Der er tanker om udflugter til Rigsarkivet, museer og til 

Langelandsfortet.  

Formandens beretning blev taget til efterretning og der var ingen bemærkninger fra generalforsamlingen. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budget 2012 
Kasserer Lars Søndergaard fremlagde det reviderede regnskab. Kasseren roste foreningens 2 revisorer for 

den grundige gennemgang af regnskabets poster og bilag. 

Foreningens første regnskab dækker perioden fra den stiftende generalforsamling d. 30. april 2011 til 31. 

december 2011. 

De samlede indtægter har i perioden været på 24.640 kr, heraf 22.600 kr i kontingenter. Udgifterne i 

tilsvarnende periode har været på 3.214 kr hvilket giver et samlet overskud for året på +21.447 kr. 

Bestyrelsen ønsker, at foreningens regnskaber skal være gennemskuelige for medlemmerne, så der vil 

efterhånden komme flere konto-grupper til i regnskabet. 



Kassereren gennemgik det udarbejdede budget for 2012. Budgettet for det kommende år er bygget op, så 

der er afsat midler til at afholde aktiviterne – også selvom vores nuværende aftaler med lokale sponsorer 

skulle falde væk. I dag er vores omkostninger til trykning af medlemsblad og porto meget begrænsede. 

Budgettet indeholder derfor midler til de fulde omkostninger, der måtte være ved at få medlemsbladet 

trykt ude i byen. Det samlede budget for 2012 er lagt, så der skulle blive et overskud for året på 5.700 kr. 

Regnskab for 2011 og budget for 2012 blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde indstillet 4 ændringsforslag til foreningens vedtægter: 

 Forslag 1: §1 stk. 6 i vedtægterne fjernes. Ordlyden i §1 stk. 6 er ”Foreningen kan købe, eje og 

sælge fast ejendom og løsøre, såfremt det tjener foreningens mål”. 

Forslag gav nogen debat, da punktet kan være afgørende for, om foreningen kan/må modtage arv eller 

lignende donationer. Forslaget kom til afstemning og blev med 16 stemmer vedtaget. 

 Forslag 2: Bestyrelsen foreslår, at der indføres et punkt i vedtægterne der angiver at : 

”Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed” 

Forslaget blev med 20 stemmer enstemmigt vedtaget. 

 Forslag 3: Bestyrelsen foreslår, at der i §6 stk. 1f tilføjes: ”(hvert andet år)”  

Forslaget blev med 20 stemmer enstemmigt vedtaget. 

 Forslag 4: Bestyrelsen foreslår, at der indføres et ”Ægtefællekontingent” på 50 kr om året for 

samboende par. Det reducerede kontingent giver ikke adgang til medlemsbladet, men ellers har 

ægtefællen samme rettigheder som det ordinært betalende medlem. Bestyrelsen foreslog 

endvidere, at såfremt forslaget blev godkendt, kunne det træde i kraft med øjeblikkelig virkning for 

året 2012. 

Forslaget blev med 20 stemmer enstemmigt vedtaget. 

5. Fastsættelse af kontingent for 2013 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2013 fastholdes på de nuværende 200 kr. for ordinære 

medlemmer og 50 kr. for ægtefæller. 

Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg var: 

 Erik Andersen (genvalgt for 2 år) 



 Christian Frisch-Jensen (genvalgt for 2 år) 

 Søren Flensted (genvalgt for 2 år) 

Alle tre kandidater var villig til at modtage genvalg. Der var ingen andre opstillede kandidater, så der var 

genvalg til kandidaterne. 

Til suppleanter blev valgt: 

a) Thorkild Ravn og Dan Obling (begge for 1 år) 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
Til revisorer blev valgt: 

a) Peter Eklund og Kaj Voight (begge for 1 år) 

Til revisorsuppleant blev valgt Paul Erik Rochler (for 1 år). 

8. Eventuelt 
Under punktet blev det efterlyst, at man kan komme i kontakt med andre medlemmer, der har 

sammenfaldende interesser. I sådanne tilfælde kan medlemmerne kontakte bestyrelsen, der efterfølgende 

videregiver kontaktoplysninger fra spørgeren til potentielt mulige emner. 

Herudover blev der udtrykt ønske om, at man videregiver evt. oplysninger om aktiviteter til 

hjemmesideredaktøren, så aktiviteten kan blive lagt på hjemmesiden. Det behøver ikke kun at være 

aktiviteter i DMF-regi, der kan optages på oversigten. 

  



Bilag 1. 

Oversigt over den nye bestyrelse: 
 

 Formand:  

o Poul Christensen (på valg i 2013) 

 Kasserer: 

o Lars Søndergaard (på valg i 2013) 

 Bestyrelsesmedlemmer: 

o Niels Jørgen Amorsen (på valg i 2013) 

o Christian Frisch-Jensen (på valg i 2014) 

o Søren Flensted (på valg i 2014) 

o Erik Andersen (på valg i 2014) 

 Suppleanter: 

o Thorkild Ravn (på valg i 2013) 

o Dan Obling (på valg i 2013) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

o Revisorer: 

o Kaj Voight (på valg i 2013) 

o Peter Eklund (på valg i 2013) 

o Revisorsuppleant: 

o Paul Erik Rochler (på valg i 2013) 


