Referat for generalforsamling 22.08.2020:

1)

Valg af dirigent/ordstyrer.
- Ordstyrer: Ejgil Hoe Nielsen
- Indkaldes til generalforsamling godkendt

2)

Valg af referent og to stemmetællere.
- Referent: Jon Gislason
- Stemmetæller: Kaj kanstrup og Harald Jensen
- Til generalforsamlingen var der mødt 14 stemmeberettiget deltagere.

3)

Beretning ved formanden.

2019 har været en år som hvor vi har været nødt til at aflyse deltagelse i viden
om veteraner. Idet at vores forening har ligget i dvale i 2019, på grund af at jeg
har været syg, og kunne ikke udføre så mange opgaver. Men vi fik holdt vores
årlige sommerlejr, her på Bogensholm, vi havde samarbejde med
veteranstøtten, og her skulle der komme nogle veteraner og deltage i
sommerlejren, men der kom desværre kun 2, og de 16 som havde tilmeldt sig
udeblev. Det gør det svært for aktivitetsudvalget at planlægge en sommerlejr.
jeg vil takke aktivitets udvalget for deres fantastiske arbejde, og de mange
timer som de har brugt , for at få sommerlejren op at køre.
- Beretningen er godkendt
4)

Kassererens beretning. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
- Regnskab er godkendt

5)

Fastsættelse af kontingent.
- Kontingent skal fastholdes på 50kr

6)

[Skriv her]

Indkomne forslag.

Nuværende tekst
§11
Opløsning af foreningen:
Stk. 1
I tilfælde af foreningens opløsning, skal midlerne overføres til fonde, der støtter
krigsveteraner
og deres pårørende samt efterladte.
Stk. 2
Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved to på hinanden følgende
generalforsamlinger med 2/3 flertal.
Kommende tekst
§11
Opløsning af foreningen:
Stk. 1
I tilfælde af foreningens opløsning, skal midlerne overføres til formål, der støtter
krigsveteraner og deres pårørende samt efterladte. Dette træffes af
flertalsbestemmelse i bestyrelsen.
Stk. 2
Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved to på hinanden følgende
generalforsamlinger med 2/3 flertal.

Ændringsforslag godkendt enstemmigt 14 Ja
Der blev talt om yderligere om ændringer, at vi kunne have
virksomheds kontingent fremlagt af Ninka Kristensen. Endvidere kom
Harald Jensen med at de virksomhederne skulle have reklame på
hjemmesiden.
7)

Valg af formand subsidiært næstformand jf. § 7, stk. 2.
- Formand: Jon Samuel Gislason valgt 22.08.2020

8)

Valg af yderlig én subsidiært to hovedbestyrelsesmedlemmer jf. § 7, stk
2.
Bestyrelsesmedlem: Jennifer Lindhøj Kristensen valgt d. 22-8-2020
Bestyrelsesmedlem: Ninka Kristensen valgt d. 22-8-2020

9)

Valg af to suppleanter for en 1-årig periode.
1. Suppleanter: Merete Dohn valgt d. 22-8-2020
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2. Suppleanter: Britta Nielsen valgt d. 22-8-2020
10)

Valg af en revisorer og en suppleant for en 1-årig periode.
Revisorer: Britta Nielsen valgt d. 22-8-2020
Revisorer suppleant: Harald Jensen valgt d. 22-8-2020

11)

Eventuelt.
Harald Jensen: Foreningen har opnået alle de mål vi satte os for i starten.
Vi har opnået at der er kommet veteranhjem, veterancenter,
veteranpolitik i de fleste kommuner. Da vi har opnået alle de mål vi
havde fra starten er så foreningen relevant mere?
Britta Nielsen kan foreningen undværes?
Yderligere blev der talt om løst og fast, og lidt om vores hjemmeside,
samt at der var for lidt aktivitet på vores Facebook, og at vi skulle være
bedre til at opdatere den.
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