
Referat af bestyrelsesmøde den 21. januar 2019 kl. 1900 i Jægerspris Lejren 
Deltagere: 
Klaus Lundin 
Tommy Harder 
Mogens Juul 
Torsten Vartman 
Lars Hansen 
Gert Andersen  
Steen Schütz – inviteret gæst 
Afbud: 
Bjarne Rasmussen 
Niels Erik Sørensen 
 
Mødet blev afholdt i henhold til udsendt agenda: 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 29. november blev godkendt. 
  
Generalforsamlingen den 21. februar 2019 blev gennemgået punkt for punkt iflg. vedtægterne. 
Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  Bestyrelsen indstiller Birger Kjer Hansen som ordstyrer. 
Formandens beretning – Gert Andersen 
Kassereren fremlægger regnskab for 2018 samt budget for 2019. 
Indkomne forslag: 
2 forslag til vedtægtsændringer fra Bestyrelsen: 
Vedtægten: 
Kassereren skal have formandens godkendelse ved økonomiske transaktioner som overstiger 2.000 kr. 
Ændres til:  
Vedtægten slettes 
Vedtægten: 
Lokalforeningen er medlem af DGI Nordsjælland og følger dermed landsforeningens love og bestemmelser. 
Ændres til: 
Lokalforeningen kan være medlem af andre foreninger, såfremt der er overensstemmelse mellem disse 
foreningers og lokalforeningens formål, love og bestemmelser. 
Indmeldelse og udmeldelse af andre foreninger skal vedtages på et medlemsmøde af et flertal af de 
tilstedeværende medlemmer. 
 
2 indkomne skriftlige forslag fra hhv. Niels Sørensen og Torben Andreasen om økonomisk tilskud til 
skydning og bowling. 
Valg af formand: 
Bestyrelsen anbefaler Steen Schütz til ny formand. 
1 medlem af Bestyrelsen skal vælges i ulige år: 
Vi har haft 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Tommy Rock Harder er på valg og ønsker genvalg. 
Bjarne Rasmussen er på valg, man ønsker ikke genvalg. 
2 suppleanter vælges for 1 år 
Bjarne Rasmussen ønsker valg som suppleant 
Lars Hansen (?) endnu ikke afklaret! 
Fanebærer for foreningsfanen for 2 år (Dannebrog) 
Fanebærer for FN-fanen 2 år 
Fanebærer for NATO-fanen 2 år 
Reserver/faneløjtnanter for alle tre faner for 1 år 



1 medlem for hver påbegyndt 100 medlemmer deltager i et repræsentationsmøde:  
3 medlemmer anbefales af bestyrelsen til deltagelse i repræsentantskabsmødet i Karup 26-27 april 
Gert Andersen, Torsten Vogn Vartman og Klaus Lundin – den til enhver tid siddende formand er ”født” 
medlem. 
Ditto 3 suppleanter vælges til repræsentationsmødet i Karup. 
 
Den nye evt. nye formand præsenterede sig selv overfor bestyrelsen (udenfor referat) 
 
Kassereren fremlagde et regnskab, men mangler forsat at udskrive det så det er beregnet til  
en generalforsamling – evt. budget for 2019 skal også fremlægges. 
(Udenfor referat – husk revisor påtegning og underskrift på regnskabet fra både kasserer og revisor) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


