Referat fra Dansk Militaria Forenings ordinære generalforsamling d. 9. marts 2019
Deltager 25 medlemmer.
1. Valg af dirigent og referent.
Paul Rochler blev valgt til dirigent.
Tommy Lyneborg blev valgt til referent.
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning.
Formanden Poul Christensen aflagde beretning hvor der oplystes, at der i 2018 blev opnået
.

et medlemstal på 505. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forløbne år,
samtidig har der været 15 byttemøder, 8 i Vandel, 1 i Ebeltoft, 1 i Brædstrup, 1 i Holstebro
2 i Odense, 1 i Kolding og 1 på Sjælland. Der har været 6 medlemsmøder i Brædstrup og
1 ekspressalg i Vandel. I Vandel har der været 1 foredrag, 2 i Odense og 1 Egholm.
Der var en udflugt til Gillelejegruppen. Foreningen har deltaget i 6 messer: 2 i Tommerup
2 i Vandel, samlermesserne i Nykøbing Falster og Hillerød. Desuden er der deltaget i 3 events
2 VK træf i Hanstholm, Bunker by Night i Hjøllund og Sommer-træf ved Vandel
Bunkermuseum
Hjemmesiden er godt besøgt. Medlemsbladet udkom med de vanlige 3 numre.
Et nyt tiltag i 2018 var Temadagen, som blev afholdt i Klovborg Kino med god deltagelse.
Der blev endvidere forklaret om samarbejdet med ”Chakoten”, hvor medlemmerne har
mulighed for at deltage i hinandens møder. Beretningen er godkendt med applaus.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget.
Lars Søndergaard gennemgår regnskabet minutiøst med kommentarer. Det nye regnskabs
program, som er mere brugervenligt og udgiften dertil forklares.
Lars Olsen spørger ind til hvordan 505 medlemmer kan give det beløb i indtægter, og som
Kassereren forklarer er der jo både indmeldinger og udmeldinger i løbet af året, samt de
udenlandske medlemmer som betaler med fremmed valuta fremkommer der øre beløb.
Erik Andersen og Poul Christensen forklarede at foreningen ikke ønskede at generere
kassebeholdningen, men der skulle være kapital til at betale løbende udgifter, kaffe til
møder mm., for bl.a. give de aktive medlemmer noget tilbage.
Jens Chr Jensen syntes det er godt med kaffe og især de blå bolsjer.
Kaj Voigt forklarede hvordan man fremover ikke ville revidere beholdningen af merchandise
da en optælling af de få ting er unødvendigt.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Budgettet gennemgås med stor omhu.

Budgettet blev godkendt uden kommentarer.
Lars Søndergaard gav endvidere en uddybende forklaring på regnskabet for messerne i
Tommerup, hvor der til dato er et overskud på i alt 48.846 kr.
Medlems til – og afgange vises på grafer og det fremgår deraf, at Tommerup messerne
giver en del nye medlemmer.
Lars Søndergaard viste statistik over medlemmernes bopæl fordelt på landsplan.
4. Indkomne forslag.
Ingen forslag indgået.
5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet blev fastholdt.
Medlemskontingent 200,- kr. Ægtefællekontingent 50,- kr. og Juniorkontingent 100,- kr.
6. Valg.
Formanden blev genvalgt med applaus.
7. Valg af bestyrelse.
Følgende blev genvalgt til bestyrelsen med applaus:
Lars Søndergaard og Niklas Bay Clausen.
Følgende suppleanter blev valgt til bestyrelsen:
Ralph Larsen og Michael Hviid.
8. Valg af revisorer.
Peter Eklund og Kaj Voigt blev valgt til revisorer.
Tommy Lyneborg blev valgt til revisor suppleant.
9. Eventuelt.
Ken Pedersen, spørger indtil bunkers museet og Poul Christensen forklarer, at der er
noget under udarbejdelse med Vejle kommune, men det tager tid.
Henrik Olsen takker bestyrelsen for deres indsats og foreslår en tur til Fredericia, hvor
bl.a. Telegrafmuseet og vandretur på Volden kunne være interessant. Poul Christensen
opfordrer Henrik Olsen til at arbejde med dette.
Poul Christensen erindrer os om filmaften d. 26. marts i Klovborg.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 12:10.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende, hvor Lars Søndergaard fortsætter som kasserer, og Erik
Andersen fortsætter som næstformand. Sekretærposten går som i 2018 på skift mellem bestyrelsens øvrige
medlemmer.

