
Referat	af	ordinær	generalforsamling	

2013	i	Dansk	Militaria	Forening		

Dato: Lørdag d. 9. marts 2013, kl. 11.00 

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

Deltagere: 22 stemmeberettigede var mødt frem 

Referat: 

1. Valg af dirigent og referent 

Poul Christensen bød velkommen til de fremmødte deltagere og præsenterede den omdelte dagsorden. 

Som dirigent blev valgt Kai Voigt og som referent Niels Jørgen Amorsen. 

Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig og at den 

udsendte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne.  

2. Formandens beretning 

Poul Christensen fremlagde formandens beretning. 

Mål og ønsker for aktiviteter i det forgangne år: 

• Byttemøder/lokalmøder 

• Nye lokalgrupper (Holstebro og Odsherred) 

• Hjemmesiden 

• Bladet 

• Medlemsservice 

• Express-salg 

• Udflugter  

• Medlemsrabatter  

Ved udgangen af 2012 havde foreningen 254 medlemmer. 

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder. 

Der er afholdt 12 byttemøder, et Express-salg, to foredrag og desuden har Brædstrupgruppen afholdt 6 

medlemsmøder. 

Foreningen har deltaget med stand på 4 messer samt deltaget i 3 events: Bunker by night i Silkeborg, 

Veteranbiler fra 2. verdenskrig i Hanstholm og i et sommertræf ved Bunkermuseet i Vandel. 

Erfaringer fra messerne er, at vi bør adskille info-stand om DMF fra de almindelige salgsaktiviteter på 

standene for at give info-arbejdet tilstrækkeligt fokus. 

Hjemmesiden har været opdateret med aktivitetsoversigter, kontaktoplysninger på lokalgrupperne, Galleri 

med billeder og en indholdsfortegnelse for foreningens blad. 



På messer og events er synlighed altafgørende for at komme ud til potentielle, nye medlemmer. Senest var 

antallet af indmeldelser ved efterårets Vandelmesse lidt tynd (kun 7 nye medlemmer). Efterfølgende blev 

arrangementet evalueret og der blev iværksat et nyt koncept forud for messen i Rødovre. 

Messen i Rødovre var en stor succes, hvor foreningens synlighed var markant forbedret gennem indkøb af 

montre, roll ups og uniformerede piger, der var med til at skabe synlighed og kontakt. 

Bestyrelsen arbejder med at undersøge mulighederne for i 2013 forsøgsvist at deltage på en messe i Norge. 

Medlemsbladet ”Militaria Nyt” er udkommet i 3 numre i 2012. Bladet har haft et bredt indhold, der 

afspejler bredden i medlemmernes interesseområder. 

I forhold til medlemsrabatter, har messen i Rødovre opsagt samarbejdet om rabat på entre. Der er fortsat 

rabat på entre på våbenmessserne i Vandel og Hjallese. 

Som et nyt initiativ har foreningen lavet et forsøg med en foreningskalender. For at en sådan skal blive en 

succes, er det vigtigt, at lokalforeningerne planlægger deres aktiviteter i god tid. 

Bestyrelsen arbejder på at lave varer til salg gennem DMF. I øjeblikket arbejdes der på at skaffe tilbud på 

krus, kasketter og muleposer. 

Formandens beretning blev godkendt og der var ingen bemærkninger fra generalforsamlingen. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budget 2012 
Kasserer Lars Søndergaard fremlagde det reviderede regnskab og en oversigt med sammenligning i forhold 

til 2011.  

Foreningens kontingentindtægter er stort set fordoblet siden 2011, her i indgår også de nye ægtefælle- 

kontingenter. 

Der har i 2012 været indtægter på 47.409 kr. og udgifter på 19.190 kr. hvilket – med en renteindtægt på 

122,10 kr. giver et samlet overskud for året på +28.340 kr. Foreningens egenkapital udgør herefter 49.787 

kr. Den aktuelle kassebeholdning er på ca. 86.000 kr., da mange kontingenter for 2013 er indgået. 

De lave omkostninger i 2012 skyldes primært, at vi fortsat har fået bladet trykt uden omkostninger. Der vil 

også i fremtiden blive budgetteret med forventede omkostninger til ekstern trykning af bladet. 

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

trykt ude i byen. Budgettet for 2013 viser et forventet overskud på 12.300 kr. 

Kassereren viste grafer over medlemmernes geografiske fordeling, hvor vi har 57 medlemmer på Sjælland, 

28 på Fyn, 2 på Bornholm, 159 i Jylland og 9 i udlandet. 

Graf for tilgang af nye medlemmer henover året viser tydeligt, at vi er meget afhængige af messerne, hvor 

der er i april er tegnet 25 nye medlemskaber (Vandelmesse) og i november 35 (Rødovremesse). 

Af foreningens 254 medlemmer har 222 mail-adresser, hvilket i høj grad er med til at holde foreningens 

portoomkostninger nede. 

Regnskab for 2012 og budget for 2013 blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Indkomne forslag 

Fra medlem Michael W. Jacobsen var der indkommet et ændringsforslag til foreningens vedtægter: 



• Forslag 1: §2 stk. 2 i vedtægterne ændres til følgende ordlyd: ”Der stilles ingen alderskrav til nye 

medlemmer. Personer under 18 år kan dog ikke vælges til bestyrelsen”. 

Der var indkommet en skriftlig indsigelse mod forslaget. Ifølge foreningens vedtægter kan der ikke 

stemmes via fuldmagt, så efter forudgående kontakt til brevskriveren blev indsigelsen i stedet læst op for 

generalforsamlingen og kunne dermed indgå som del af den efterfølgende dialog.  

Under drøftelsen blev der stillet et ændringsforslag om, at ”Aldersgrænsen til nye medlemmer er 10 år”.  

Herefter blev forslagene sat til afstemning. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var tale om ændringer 

af vedtægterne, hvorfor der skulle der være 2/3 flertal af de fremmødte stemmer (min. 15 stemmer) for at 

forslaget kunne vedtages. 

Michael W. Jacobsens forslag kom til afstemning først i dets oprindelige form. Da der var 19 stemmer for 

forslaget bortfaldt det stillede ændringsforslag. 

Forslag 2: Bestyrelsen havde på baggrund af det stillede forslag om bortfald af aldersgrænse for nye 

medlemmer foreslået, at der indføres et juniorkontingent, der er gældende for medlemmer under 18 år. I 

bestyrelsens forslag er juniorkontingent foreslået til 100 kr. om året. Såfremt forslaget skulle blive vedtaget 

på generalforsamlingen, havde bestyrelsen samtidig foreslået, at juniorkontingentet trådte i kraft 

omgående. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

5. Fastsættelse af kontingent for 2014 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2014 fastholdes på de nuværende 200 kr. for ordinære 

medlemmer og 50 kr. for ægtefæller. Med indførelse af juniorkontingent er dette på 100 kr., gældende 

også for 2013. 

Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger. 

6. Valg af formand:  

På valg var: 

• Poul Christensen (genopstillede) 

Poul Christensen blev genvalgt for 2 år. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

På valg til bestyrelsen var: 

• Lars Søndergaard (genopstillede) 

• Niels Jørgen Amorsen (genopstillede) 

Begge kandidater blev genvalgt for 2 år. 

Til suppleanter blev følgende valgt: 

• Dan Obling (genopstillede)  

• Carsten Nielsen (nyvalgt) 

Begge blev valgt for 1 år. 



8. Valg af revisorer og revisorsuppleant: 

Valg til revisorer : 

• Peter Eklund og Kaj Voigt blev genvalgt for 1 år 

Til revisorsuppleant blev Tommy Lyneborg nyvalgt for 1 år. 

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

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

efterfølgende videregiver kontaktoplysninger fra spørgeren til potentielt mulige emner. Herudover kan 

man med fordel sætte en annonce i bladet om interesserede til særlige samlerområder eller -aktiviteter. 

Foranlediget af afsluttede og igangværende retssager om brud på våbenlovgivningen blev retningslinier for 

værdighedskriterier drøftet. Der var enighed om, at bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålene om 

værdighedskriterier og at det er bestyrelsen, der i første omgang vurderer de enkelte sager, som måtte 

opstå. Øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Under punktet blev det oplyst, at medlemmer af DMF fremover har fri entre ved besøg på 

Besættelsesmuseet, Rømøvej 4, 6000 Kolding ved forevisning af gyldigt medlemskort. 

Formanden takkede den afgående bestyrelsessuppleant Thorkild Ravn for indsatsen med bestyrelsen ved 

etableringen af DMF. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen hævet kl. 12.15 

 

 

Bilag 1. 

Oversigt over den nye bestyrelse: 

• Formand:  

o Poul Christensen (på valg i 2015) 

• Kasserer: 

o Lars Søndergaard (på valg i 2015) 

• Bestyrelsesmedlemmer: 

o Niels Jørgen Amorsen (på valg i 2015) 

o Christian Frisch-Jensen (på valg i 2014) 

o Søren Flensted (på valg i 2014) 

o Erik Andersen (på valg i 2014) 

• Suppleanter: 

o Carsten Nielsen (på valg i 2014) 

o Dan Obling (på valg i 2014) 

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

o Revisorer: 

o Kaj Voigt (på valg i 2014) 

o Peter Eklund (på valg i 2014) 

o Revisorsuppleant: 

o Tommy Lyneborg (på valg i 2014) 


