Referat fra den ordinære generalforsamling for
Dansk Militaria Forening
d. 14. marts 2015 kl. 11.00
på Lokalhistorisk Arkiv,
Frederik III's Vej 6, 7000 Fredericia
Formanden Poul Christensen bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes Paul Erik Rochler.
Til referent valgtes Søren Flensted.
Dirigent Paul Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt at der var fremmødt 22
medlemmer, og gik derefter videre i henhold til dagsordenen.

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
Formand Poul Christensen aflagde beretning for året som var gået. Se vedhæfte præsentation. (Af pladshensyn
er de senere omtalte billeder fraklippet). Beretningen blev vedtaget med applaus.
I forbindelse med præsentationen blev der af de tilstedeværende kommenteret på flere at de benyttede
billeder.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år.
Kasserer Lars Søndergård fremlagde det reviderede regnskab samt budget for det kommende år. Ligeledes
gennemgik han økonomien for Tommerupmessen i 2014. Se vedhæftede præsentation. Begge dele blev
vedtaget med applaus.
Han kunne også fortælle at medlemstallet var øget med 14 ny medlemmer i løbet af året.
4. Indkomne forslag.
Der er ingen forslag til behandling

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen fremsatte forslag om at holde kontingentet uændret. Dette tilsluttede forsamlingen sig 100 % med
applaus.

6. Valg af formand
Poul Christensen var på valg og blev genvalgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Lars Søndergaard var på valg og blev genvalgt.
Niels Jørgen Amorsen var på valg og blev genvalgt.

Herefter vælges 2 suppleanter til bestyrelsen
Carsten Hornbøl genvalgtes.
Ralph Larsen genvalgtes.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Som revisorer genvalgtes Peter Eklund og Kaj Voigt.
Som revisor suppleant genvalgtes Tomme Lyneborg

9. Eventuelt
Der var ikke indkommet forslag til behandling eventuelt.
Formand Poul fortalte om vores nye hjemmeside som kommer op i år. Den styres af Pouls søn Daniel.
Desuden gik snakken om det kommende arrangement i Odense lørdag d. 11/4-15.

Til slut
Dirigent Paul Erik Rochler takkede for god ro og orden og erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet kl
11:45.
Til slut takkede formanden for god deltagelse.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig.
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