Dagsorden for den ordinære generalforsamling for
Dansk Militaria Forening
d. 18. marts 2017 kl. 11.00
på Lokalhistorisk Arkiv,
Frederik III's Vej 6, 7000 Fredericia
1. Valg af dirigent og referent
Formand Poul Christensen bød velkommen, og der var derefter valg af dirigent og
referent.
Bestyrelsen indstillede Poul Rochler til dirigent. Han blev enstemmigt vedtaget.
Til referent indstilledes Søren Flensted. Han blev enstemmigt valgt.

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
Poul fremlagde formandens beretning hvorunder han gennemgik årets forløb i
foreningen. Her brugte han bl.a. foreningens hjemmeside. Beretningen blev godkendt af
medlemmerne. Se bilag.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget for
det kommende år. Se bilag : Regnskab 2016 og budget 2017
Lars gennemgik det reviderede regnskab som efterfølgende blev godkendt.
Lars gennemgik herefter budget for det kommende år. Dette blev godkendt.
Status for Tommerup 2016 blev gennemgået.
Fordeling af medlemmer med og uden e-mail samt til og afgang af medlemmer blev
gennemgået.
Der blev undervejs stillet spørgsmål til tryk af bladet som der er budgetteret med selv
om vi p.t. ikke har udgifter til. Vi må dog forvente at det sker før eller siden. Endvidere
blev der spurgt om pengeinstitut ikke bør fremgå af vedtægterne. Svaret var et nej.

4. Indkomne forslag. Der er ingen forslag til behandling
Intet

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at lade kontingentet være uændret. Dette kunne forsamlingen
tilslutte sig.

6. Valg af formand - Poul Christensen - modtager genvalg
Poul blev genvalgt. Der var ikke andre kandidater.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Lars Søndergaard

Modtager genvalg

Lars blev genvalgt. Der var ikke andre kandidater.

Niels Jørgen Amorsen

Modtager ikke genvalg

Da der var kampvalg valgtes vore to revisorer Kaj Voigt og Peter Eklund som stemme
optællere.
Michael Hviid, Ralph Larsen og Niklas Bay Clausen stillede op.
Michael fik 6 stemmer, Ralph fik 9 stemmer og Niklas fik 15 stemmer.
Niklas Clausen valgtes som nyt bestyrelsesmedlem.

Herefter vælges 2 suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant Carsten Hornbøll

Modtager genvalg

Ud over Carsten Hornbøl stillede Michael Hviid og Ralph Larsen op.
Michael fik 5 stemmer, Carsten 5 stemmer og Ralph fik 19 stemmer. En
stemmeseddel var blank.
Ralph blev valgt som 1. suppleant.

2. suppleant Ralph Larsen

Modtager genvalg

Da Ralph var valgt til 1. suppleant deltog han ikke i valg til posten. Carsten og
Michael stillede op.

Carsten fik 7 stemmer og Michael fik 23 stemmer. 1 stemmeseddel var ugyldig.
Michael blev valgt til 2. suppleant.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Peter Eklund og Kaj Voigt genvalgtes enstemmigt som revisorer.
Tommy Lyneborg genvalgtes enstemmigt som revisor suppleant.

9. Eventuelt
Der blev spurgt om suppleanter deltager i bestyrelsesmøde. Det blev bekræftet at de
deltager såfremt de har mulighed for det. De får ligesom bestyrelsen tilsendt referat
efter mødet.
Der blev spurgt om foreningens tilhørsforhold m.h.t. kommune.
Det fremgår af vedtægterne at foreningen er hjemmehørende i formandens
kommune.
Foreningens CVR nummer ligger hos kassereren.
Henrik anbefalede at besøge ”Historiske Dage 2017” i København såfremt man havde
mulighed.

Herefter takkede Dirigent Paul Rochler for god ro og orden og gav ordet til
Formand Poul Christensen.
Poul bød Niklas velkommen i bestyrelsen og Michael velkommen som ny
suppleant.
Herefter takkede Poul for deltagelsen.

Dirigent Paul Rochler

Formand Poul Christensen

Den øvrige tilstedeværende bestyrelse:

Erik Andersen

Søren Flensted

Dan Obling

Lars Søndergaard

