
De BlÄ Baretter Fyn

Referat af Generalforsamlingen den 17. februar 2016

Ad, 1: Valg af dirigent: Valgt blev Chr. Laursen
StemmetÅllere: Leif Rye Dannerfjord og JÇrgen Wandam MÇller

Ad, 2: Beretning

Bjarne Berner spurgte til aktivitetsudvalg, pt ikke nedsat.
Leif Rye Dannerfjord spurgte til medlemstal, foreslog SÇren Gade til medalje overrÅkkelse 
Af 1948-2009 medaljen
Lars E. Poulsen foreslog Bjarne Berner til Aktivitetsudvalget, hvilket han afstod fra.
Bjarne Berner Veteran kaffe  klublokale, der kan sÇges penge til ivÅrksÅttelse
dagligt vÅrested, ungeudvalg
Leif Rye klublokale i Odense, Kommunen har ikke kunnet pt kunnet hjÅlpe os
Lars Stage lokale pÄ Dannevirke, der er et lokale i kÅldere, (det er ikke sÅrligt godt)
Vibeke Hai og Lars M.W. Andersen var ogsÄ inde over lokalemuligheden.
Chr. Laursen lokale i byen/ Dannevirke
Jens Chr. Jensen lokale i det nye HISAM/MILMUS, 
JÇrgen W. MÇller vedrÇrende kÇrsel fra Érup til Ullerslev han havde ingen problemer.

Vibeke der er langt fra Middelfart til Ullerslev
Henrik K. Tomasen der er mellem 20 og 30 til klubaften i Ullerslev
BÇrge Nielsen spurgte til lokaler pÄ HÇjstrup, L.M.W. Andersen omrÄdet solgt og udlejet
OBS.: bestyrelsen tager spÇrgsmÄl og opfordringer til efterretning og videre bearbejdning

Beretningen blev vedtaget

3.:      Regnskab og budget
Frank Malmskov spurgte til kaffekassen, Bjarne Berner spurgte til kÇrselsudgifter
og nÇgle til bankboks.   Budget blev fremlagt Leif  kommenterede det, det er jo kun en hensigt
som vi forsÇger at fÄ til at gÄ op.
Regnskab og budget godkendt

4.:     Valg af bestyrelse
PÄ valg var
Formand JÇrgen Emdal Larsen                            genvalgt

Bestyrelsesmedlem Freddy Fogtmann modtog ikke genvalg Lars Stage Knudsen blev valgt
Bestyrelsesmedlem Lars Ejner Poulsen indtrÄdt   blev valgt
1 suppleant Lars Ejner Poulsen indtrÄdt        Tommy Jensen blev valgt
2 suppleant Elmer Lunding                               blev genvalgt
Bilagskontrolant Chr. Laursen                        blev genvalgt
Suppleant             Bent Greve                          blev genvalgt
FanebÅrer           Preben Birk                          blev genvalg

ReprÄsentanter til reprÄsentantskabsmÅdet
Vibeke Hai                                    blev valgt
Leif Rye Dannerfjord                   blev valgt
Lars M.W. Andersen                    blev valgt
Carl Aage Christensen                 blev valgt   som suppleant
Finn Pedersen                               blev valgt som suppleant
Frank Malmskov                           blev valgt som suppleant   

5.:  indkomne forslag

Fra bestyrelsen navneÅndring    Danmarks Veteraner godkendt undernavn kunne vÅre
Lokalforening Fyn og Ñerne
Bjarne Berner referat pÄ hjemmesiden,(det gÇr vi).



6.: Eventuelt
Der blev drÇftet skydning, vi undersÇger mulighederne 
Lars Stage spurgte til FaceBook siden m.h.t. indhold, Elmer og Lars Stage gennemgÄr, 
og holder justits.
Tommy Jensen omtalte fotokursus, hvis der var behov Bjarne Berner omtalte mulighed for 
kursus m.m. der er 2 barakker FN march Åndring til Veteran march.
Lars M.W. A    oplyste at sportscentrum havde fordelagtige tilbud hvis veterankort
Jens Chr. Jensen spurgte om kontingent kunne gÇres kvartalsvis???
formanden overrakte vingave ti afgÄede bestyrelsesmedlem Freddy Fogtmann,
Dirigenten gav ordet til formanden for afsluttende bemÅrkninger, 
Formanden takkede dirigenten for god ledet generalforsamling, takkede for fremmÇdet
afsluttede med kom godt hjem, vi ses til arrangementer i 2016.

Referent JÇrgen E. Larsen


