Danmarks Veteraner
Lokalforening FYN
Referat af generalforsamlingen d 15 februar 2017

Formanden b€d velkommen, bad forsamlingen rejse sig, for at mindes dem, der ikke er mere, samt
•re dem, der er ude at g€re en forskel.
S‚ til dagsordenens
punkt 1. valg af dirigent bestyrelsens forslag John Jakobsen blev valgt valg af 2 stemmet•llere
valgt blev Freddy Fogtmann og Leif Rye Dannerfjord
punkt 2. bestyrelsens beretning vedh•ftet, supplerende oplysninger fra Lars M.W. Andersen
vedr€rende brugerhus i ƒrslev ( Faaborg Kommune) der vil v•re hobby aktiviteter lokale som kan
bruges til sociale arrangementer, sp€rgsm‚l fra J€rgen W. M€ller vedr€rende skydning, der
arbejdes fortsat p‚ det, men der er noget med medlemskab af skytteforening, L.M.W.A oplyste
der var mulighed i Odense Garnisons Idr•tsforening, (medlemskab)
beretningen blev godkendt.
punkt 3. regnskab og budget sp€rgsm‚l fra Ulrich Erhardtsen om overskud vedr€rende budget,
budget er jo et g•t/ formodning. Regnskab og budget blev godkendt.
Punkt 4. valg af bestyrelse p‚ valg var kasserer Preben Birk blev genvalgt bestyrelsesmedlem
Henrik Thomasen €nskede ikke genvalg, valgt blev Ulrich Erhardtsen
1. suppleant Tommy Jensen blev genvalgt 2. suppleant Elmer Lunding Blev Genvalgt
Bilagskontrolant Carl Aage Christensen blev genvalgt suppleant Bent Greve blev genvalgt.
Repr•sentanter til repr•sentantskabet blev f€lgende valgt formand selvskreven Kasserer eller
n•stformand, samt Lars M.W. Andersen - Leif Rye Dannerfjord – Tormod T€nnesen . suppleanter
Ole Larsen og Lars Ejner Poulsen
Punkt 5. forslag, bestyrelsens forslag til lokalt navn 1, Baretterne p‚ FYN og …erne 2,
Lokalforening FYN 3, De Bl‚ Baretter FYN og …erne. Der var lidt debat om navnene vedtaget blev
Lokalforening FYN
Punkt 6. eventuelt, Leif Rye orienterede om 25 ‚rs jubil•um p‚ FN museet, L.M.W. sp€rgsm‚l om
March •ndre den andet navn som FN march, ligeledes om der kunne oplyses om andre marcher
Ulrich Erhardtsen arrangementer for specielle udsendelser, L.M.W. vedr€rende veteran cafe p‚
Dannevirke der er 10 – 15 deltagere. Bestyrelsen arbejder videre p‚ de emner som kr•ver det.
Referent J€rgen Emdal Larsen
Godkendt p‚ bestyrelsesm€det d, 8 marts
J€rgen E. Larsen – Preben Birk - Ulrich Erhardtsen – Tommy Jensen

