Dansk Militaria Forening
Referat fra Generalforsamling d. 22. marts 2014 kl. 11.00 på
Lokalhistorisk arkiv, Frederik III`s Vej 6, 7000 Fredericia.

Agenda ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes enstemmigt Kaj Voigt.
Til referent valgtes enstemmigt Søren Flensted.
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
Formand Poul Christensen aflagde beretning for 2013 i foreningen og nævnte blandt andet
at det nu var den tredje generalforsamling i Militaria Foreningen og at vi nu er oppe på 298
medlemmer.
Om aktiviteter i foreningen:
• Der er i 2013 afholdt 5 bestyrelsesmøder: 12/1-13/3-16/5-17/8-19/10.
• Der er afholdt 14 byttemøder. 8 i Vandel, 1 i Skive, 1 på Fyn, 1 i Brædstrup, 1 i
Odsherred, 1 i Ebeltoft og 1 i Holstebro.
• Der er afholdt 6 medlemsmøder i Brædstrup.
• Der er afholdt 1 ekspressalg i Vandel samt 1 foredrag i henholdsvis Vandel og
Brædstrup.
• Der blev i efteråret afholdt en udflugt til museerne i Aalborg.
• Vi har deltaget på 5 messer og på 2 events, nemlig Bunker by Night i Silkeborg og
Sommertræf hos VBM.
Poul benyttede her lejligheden til at vise billeder fra de forskellige arrangementer.
• Hjemmeside: Vores hjemmeside er nu udbygget med relevante aktiviteter såsom
arrangementer, ligesom der er galleri med fotos fra møder og events samt DMF
Våben og Militariamessen på Fyn.
• Bladet Militaria-Nyt: Bladet udkom planmæssigt 3 gange i 2013 og for første gang
blev der fra Pol-Foto indkøbt et billede til forsiden, det var af branden på
Frihedsmuseet. Dette gav samtidigt adgang til at kigge i Pol-Fotos database.
• Vi har indgået er samarbejde med Chakoten således at vores medlemmer kan deltage
i deres foreningsmøder og omvendt. Der vil være udveksling af blade samt deling af
artikler. Mulighed for fælles udflugter. Deres arrangementer kan vi følge via vores
hjemmeside og visa versa.
• Vi har udgivet en kalender med vores fastlagte arrangementer.
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• Poul, Erik og Thorkild var på messe i Norge for at samle nye medlemmer. Det var en
behersket succes, idet man kun fik tre nye. Inden en eventuel gentagelse vil det blive
revurderet om det er den rette form.
• I forbindelse med vores næste udflugt, som går til Flyvepladsen Rom ved Lemvig, har
vi inviteret Militærhistorisk Forum fra Randers.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden kommentarer.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende
år.
• Lars gennemgik først regnskabet for 2013 som udviste en fornuftig balance.
Se bilag: Regnskab 2013.
• Herefter blev budgettet for 2014 gennemgået.
Se bilag: Budget 2014.
Begge dele blev godkendt af forsamlingen.
• Efterfølgende gennemgik Lars foreningens medlemstilgang og afgang samt fordeling
af medlemmer geografisk. Samt om de har mail, idet det har en del at sige for
foreningens økonomi, idet forbruget af frimærker og konvolutter da falder.
4. Indkomne forslag.
Der er ingen forslag til behandling
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent.
De tilstedeværende kunne tilslutte sig dette.
6. Valg af formand
Der er først valg af formand i 2015
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Til bestyrelsen:
Genvalgtes Erik Andersen og Søren Flensted.
Dan Obling blev nyvalgt.
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Som 1. suppleant genvalgtes Carsten Hornbøl.
Som 2. suppleant valgtes Ralph Larsen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Som revisorer genvalgtes Kaj Voigt og Peter Eklund.
Som suppleant genvalgtes Tommy Lyneborg.
9. Eventuelt
Her gik en snak om løst og fast. Blandt andet om kommende arrangementer.
Tommy Lyneborg tilbød mulighed for et eller to årlige byttemøder på Fyn.
Poul: Der er krav om at deltagere på byttemøder skal være medlemmer hos os. Det er et
krav fra ordensmagten for at der kan handles indbyrdes. Der er dog mulighed for at kunne
udstede nummererede gæstekort med registrering af gæstens navn.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 11.55.
Dirigent: Kaj Voigt

Referent: Søren Flensted

