Referat fra generalforsamlingen ”Danmarks Veteraner Nordsjælland”
Jægersprislejren bygning 65, 22. februar 2018 kl. 19.30
Antal stemme berettiget deltagere, 31 medlemmer
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
Formanden forslog bestyrelsesmedlem Niels Erik Sørensen, som blev enstemmigt valgt
2. Valg af referent.
Thomas Nielsen
3. Valg af stemmetællere
Ib Jensen
Hans Høg
4. Formandens beretning
Inden beretningen bad formanden forsamlingen rejse sig og der blev afholdt 1 minuts stilhed, for at
mindes de medlemmer der var er gået bort i årets løb.
Formanden afholdte sin beretning, (vedlagt efter referatet)
Beretningen blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.
5. Regnskab 2017 (underskrevet regnskab 2017 er udlevet ved generalforsamlingen 22. februar 2018)
Kassereren fremlægger regnskabet for året 2017, (vedlagt efter referatet)
Et enkelte spørgsmål, vedr. kontingent i regnskabet. Det blev oplyst at Landsforeningen gav 110,kr. pr. medlem til lokalforeningerne. Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
6. Budget for 2018
Kassereren fremlagde budgettet for året 2018. (vedlagt efter referatet)
Der er i budgettet afsat penge til arrangementer for nye medlemmer. Dette er et nyt tiltag.
Der var et spørgsmål om hvorfor transport for 2018 er budgetteret markant laver end for
regnskabet 2017. Formanden kunne berette der havde været et ekstra formandsmøde i Jylland i
2017. Budget for 2018 godkendt af generalforsamlingen.

7. Indkommende forslag:
- Der er ikke kommet forslag fra medlemmer fra Danmarks Veteraner Nordsjælland.
- Bestyrelsen stillede forslag om: ”Der udbetales et beløb på op til 6000,- kr. årligt til såkaldte
blyantspenge. Beløb op til 1500,- kr. kan udbetales skattefrit til et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fordeler selv beløbet mellem sig – dog således at formand og kasserer får max.
Beløb . Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
8. Valg
a. Valg af Kasserer, for 2 år:
Ivan Søndergaard, ønskede ikke genvalg efter mere end 28 år på posten
Efter længer tids stilhed i forsamlingen stillede Mogens Juul op, han blev valgt uden mod
kandidater.
b. Valg af 3 stk. bestyrelsesmedlemmer, for 2 år
Klaus Lundin (genvalgt)
Niels Erik Sørensen (genvalgt)
Torsten Vang (Vapper) Vartman (ny valgt), som erstatter Simon Philipsen der ønskede ikke
genvalg
c. Valg af 2 stk. suppleanter bestyrelses for 1 år
Rune RosenKranz
Lars Hansen
d. Valg af 1 stk. revisorsuppleant for 1 år
Jakob Vanddam
e. Valg af 2 stk. repræsentanter til repræsentantskabsmødet, 20-21 april 2018 i Karup
Hans Høg
Christian Andersen
f.

Valg af 2 stk. suppleanter for repræsentanterne
Tommy (Rock) Harder
Rune RosenKranz

g. Fanebærer, Dannebrog 1 år
Rune RosenKranz

9. Evt.
Der blev fremvist veteran kasketter fra firmaet Printtex. Ny kvalitet i forhold til den nuværende
kasket.
Opmærksomheden blev henledt på Forårsfesten 7. april 2018 kl. 18, i Jægerspris Lejren
Samt Fugleskydningen 14. april 2018 k. 14 i Sigerslevøster forsamlingshus.
Forsag fra Thomas om der kunne afholdes 1-2 mødeaftner årligt i den østlige del af Nordsjælland.
Disse afholdes allerede men som foredragsaftner. Formanden fortalte der arbejdes pt. med
forskellige foredrag.

Uddeling af årstegn
John A. Pedersen
Bjarne F. Hansen
Bjarne Stjernegaard

50 år
50 år
50 år

50 års medaljerne uddeles senere ved en større parade
Torben Andersen
Leif Larsen

40 år
40 år

Ulrik Hansen
Erling Pedersen
Gregers Bigom

25 år
25 år
25 år (fraværende)

Michael Kølvig
Claus Jensen

10 år
10 år

Tillykke til alle modtager
Uddeling af blomster til afgående bestyrelsesmedlemmer
Simon Philipsen
Torben Andreasen
Ivan Søndergaard

Dirigent Niels Erik Sørensen afsluttede Generalforsamlingen kl. 21.45

--------------------------------------------------------

---------------------------------------------

Formand Gert Lødrup Andersen

Dirigent Niels Erik Sørensen

