Referat fra den ordinære generalforsamling for
Dansk Militaria Forening
d. 10. marts 2018 kl. 11.00
på Lokalhistorisk Arkiv,
Frederik III's Vej 6, 7000 Fredericia

Budgettet blev godkendt uden kommentarer.
Lars gav endvidere en uddybende forklaring på regnskabet for messerne i
Tommerup.
Der kom 20 nye medlemmer i forbindelse med Tommerupmesserne.
Lars viste statistik over medlemmernes bopæl fordelt på landsplan.
Der blev gennemgået medlems-tilgangsstatistik.

Deltagere: 24 medlemmer og 1 gæst.
1. Valg af dirigent og referent:

4. Indkomne forslag. Forslag fra Ole Lygum (vedhæftet som bilag 2.):

Kaj Voigt blev valgt som dirigent.

Modforslag fra Torben Sparre, som anfægter forslaget om navneændring.

Tommy Lyneborg blev valgt som referent.

Formanden kommenterede ændringsforslaget.

2. Aflæggelse og godkendelse af beretning:

Erik Andersen fremkom med en forklaring på navnet ”Våben og

Formanden aflagde beretning - vedlagt som bilag 1.

militariamesse”.

Henrik Henriksen spørger, om man kan benytte Facebook til annoncering -

Peter Eklund fremkom med sin forklaring om sin eventuel manglende

hvilket er positivt besvaret, da det allerede anvendes.

interesse for deltagelse på messen, hvis navnet ændres.

Beretningen er godkendt med applaus.

Erik orienterede om den stiftende generalforsamling, hvor foreningens

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget for

navn blev vedtaget.

det kommende år:
Kasserer Lars Søndergaard gennemgår regnskabet med kommentarer.
Erik Andersen forespørger om revisorerne om den kontante beholdning
var tilstede, hvilket medførte en del moro.

Begge forslag blev nedstemt.
5. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet blev fastholdt.

Regnskabet blev godkendt med applaus.
6. Valg af formand – først i 2019
Henrik Henriksen spørger, om kalenderne kan udføres med større typer, så
man bedre kan se, hvad der står.

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

Bilag 1: Formandens beretning i punktform:
• 2017: 438 medlemmer

Erik Andersen

Modtager genvalg

Dan Obling

Modtager genvalg

• 4 bestyrelsesmøder i 2017: 14/1 - 18/3 - 5/8 - 28/10

Søren Flensted

Modtager ikke genvalg

• 17 byttemøder: 8 Vandel, 2 Odense, 1 Ebeltoft og 1 Brædstrup

Jens T. Frederiksen blev foreslået af bestyrelsen som muligt emne,
samtidig med de to suppleanter.

• 6 medlemsmøder i Brædstrup

Erik Andersen, Dan Obling og Jens T. Frederiksen blev valgt til bestyrelsen.

• 1 Express-Salg i Vandel

Herefter vælges 2 suppleanter til bestyrelsen:
1. suppleant Ralph Larsen

Modtager genvalg

2. suppleant Michael Hviid

Modtager genvalg

Ralph og Michael blev genvalgt til suppleanter.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Peter Eklund og Kaj Voigt blev genvalgt til revisorer.
Tommy Lyneborg blev genvalgt til revisorsuppleant.
9. Eventuelt:
Der var intet under dette punkt.

• 4 foredrag: 1 i Vandel + 2 i Odense + 1 i Hillerød
• Udflugt til Silkeborg Bunkermuseum d. 6. maj
• Deltaget på 5 messer: 2 x Tommerup + 2 x Vandel + Den Nordsjællandske
Samlerdag i Hillerød
Deltaget på 4 events: Historiske dage i København + Classic Military Show i
Finderup + Sommertræf i Vandel + Åbent Tinghus i Brædstrup
• Kort om foreningens hjemmeside og Facebook-side
• Kort om de 3 udgivne medlemsblade - Militaria-Nyt - i 2017 samt
Temahæftet om danske dragonhjelme
• Samarbejdet med Chakoten, som godt kunne udbygges

Generalforsamlingen afsluttet kl. 12.11.

• Gennemgang af høringssvar til Justitsministeriet

Bilag 2: Forslag fra Ole Lygum:

