Referat fra den ordinære generalforsamling for Dansk Militaria Forening
d. 12. marts 2016 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 Kaj Voigt.
Til referent valgtes Dan Obling.
Dirigent Kaj Voigt konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt at der var
fremmødt 18 stemmeberettigede medlemmer, og gik derefter videre i henhold til dagsordenen.
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
Formand Poul Christensen aflagde beretning for året der var gået. Der blev redegjort for
foreningens aktiviteter: afholdte bestyrelsesmøder, byttemøder og deltagelse på forskellige messer
og træf. I forbindelse med beretningen blev også den ny DMF-hjemmeside og DMF-facebookside
præsenteret. Beretningen blev godkendt med applaus.
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 2016. Den geografiske fordeling af
medlemmerne og til- og afgangen blandt medlemmer blev også præsenteret. Her blev der udtrykt
ønske om en mere ”aggressiv” markedsføring af DMF på Facebook, primært målrettet de mange
yngre samlere. Der blev foreslået at DMF opfordrer til det opsøgende arbejde på Facebook. Dirigent
Kaj Voigt foreslog at man tog emnet op under pkt. 9 i stedet.
Både det reviderede regnskab og budgettet for det kommende år blev vedtaget med applaus.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet 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
Formand Poul Christensen er på valg i 2017.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Erik Andersen var på valg og blev genvalgt.
Søren Flensted var på valg og blev genvalgt.
Dan Obling var på valg og blev genvalgt.
Michael Hviid nyopstillede, men blev ikke valgt.
Herefter skulle vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Niklas Bay Clausen, Skive og Michael Hviid,
Holstebro var begge villige til at stille op som bestyrelsessuppleanter, men ingen af dem blev valgt.
Hverken Niklas Bay Clausen eller Michael Hviid havde mulighed for selv at deltage i
generalforsamlingen, men blandt de tilstedeværende blev der givet udtryk for, at når man stiller op
til valg i en bestyrelse bør man så vidt muligt møde personligt op. Ligeledes blev en
vedtægtsændring om krav til personligt fremmøde eller evt. foto af den/de opstillede kandidater
diskuteret, men intet desangående blev besluttet.
Carsten Hornbøll blev genvalgt.
Ralph Larsen blev genvalgt.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Som revisorer blev Peter Eklund og Kaj Voigt genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Tommy Lyneborg genvalgt.
9. Eventuelt
Frank Hansen, Kolding oplyste om at der er gratis adgang for DMF-medlemmer i hans
bunkermuseum på Rømøvej i Kolding.
Henrik Olsen, Vejle opfordrede bestyrelsen i DMF til at overveje deltagelse i arrangementet
Historiske Dage i Øksne-hallen på Sjælland i 2017, hvor mange andre historiske foreninger, arkiver
og museer udstiller og holder foredrag om historiske emner.
Formand Poul Christensen reklamerede for foreningens nyeste gadget: en P-skive med DMF-logo,
samt en opfordring til at deltage i det snarlige DMF 5 års jubilæum i Vandel.
Til slut.
Dirigent Kaj Voigt takkede for god ro og orden og erklærede derefter generalforsamlingen for
afsluttet kl. 12.08
Til slut takkede formanden for god deltagelse.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig, hvor Lars Søndergaard fortsætter som kasserer og
Søren Flensted som sekretær.
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