
REFERAT 

FRA  

GENERALFORSAMLING 

ONSDAG DEN 11. MARTS 2020 

I 

FALCK VETERANKLUB 810 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Pkt. 2 Formandens beretning 

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab  

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent for 2020 

Pkt. 5 Indkomne forslag 

Pkt. 6 Valg: på valg er Karl Buch og Leif Hansen, de modtager genvalg 

Pkt. 7 Valg af revisor: Bjarne Krühlmann er på valg modtager genvalg 

Pkt. 8 Seniorforeningen, orientering 

Pkt. 9 Sommerudflugt: Aarø, den 27. august indbydelse udsendes 

Pkt. 10 Sommertur til Polen, Szklarska, fra den 6. juli til 10. juli 

Pkt. 11 Julefrokost 2020 den 25. november 2020 

Pkt. 12 Forslag til sommertur 2021 

Pkt. 13 Forslag til sommerudflugt 2021 

Pkt. 14 Eventuelt 

 

 



Efter et rundstykke og en kop kaffe, bød Verner velkommen, også velkommen til  

Kolonne chef Allan K. Jensen, som kommer efter generalforsamlingen 

Derefter gik vi over til generalforsamlingen. 

 

Ad 1. 

Valg af dirigent 

Valg af dirigent, Polle Poder blev valgt. Han takkede for valget og registrerede at 
forsamlingen var lovlig indkald. 

 

Ad 2. 

Formandens beretning 

Formanden startede med at nævne navn på de 3 som er døde og mindede dem.  

Formandens beretning er vedlagt. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab 

Karl startede med en opfordring til at betale kontingent til tiden, formand og 
kasserer bruger meget tid på rykkerskrivelser o.s.v.   

Derefter fremlagde Karl det udleverede regnskab, som sædvanlig veludført,  

Regnskabet blev godt kendt, med en enkelt spørgsmål om porto. 

Bent gjorde opmærksom på at det bl.a. skyldes V.B.N. Sygdom så man blev nød til at 
udsende indbydelse til generalforsamling pr. brev 

 

Ad 4. 

Fastsættelse af kontingent for 2021 

Ingen ændringer, fortsat kr. 150. 



 

Ad 5 

Indkomne forslag 

Der var ingen forslag 

 

Ad 6  

Valg af bestyrelse.  

Karl og Leif var på valg, de blev begge genvalgt uden modkandidat. 

 

Ad 7 

Valg af revisor. 

Bjarne Kryhlmann blev genvalgt 

 

Ad 8 

Orientering fra seniorforening 

Verner gav en orientering fra seniorforeningen, der var ikke de store nyheder, 
forrentning af vores kapital var meget flot ca. 7 %.  Og en afkast på 11 mil. Kr. 

Foreningens kapital er ca. 150.000.000 kr. 

Der er nu 778 medlemmer mod 798 i fjor. 

 

Ad 9 

Sommerudflugt 2020 

Sommerudflugten 2020 går til Aarø, VBN gav en info indlæg, og det lyder 
spændende. Turen afvikles den 27. august, og der udsendes indbydelse. 

 



Ad 10 

Sommertur 2020  

Sommerturen, går i år til Polen, med en dagstur til Prag, fra den 6. juli til 10. juli 
2020. Leif gav en orientering om turen, og det er Riis rejser som kører turen . 

 

 

Ad 11 

Julefrokost 2020 

Julefrokosten i år bliver igen afholdt på hotel Norden i Haderslev, den 25. november, 
der kommer invitation senere. 

 

Ad. 12 

Forslag til sommertur 2021 

Ingen forslag 

 

Ad 13 

Forslag til sommerudflugt 2021 

Leif fra Toftlund foreslog Flyvestation Skrydstrup, og evt.  

Arne Husted, tur til Legoland efter lukketid 

Bustur til Husum og Fredrikstad  

 

Ad  14 Eventuel 

 

Til slut tak til Polle for god ledelse af mødet 

 



Efter generalforsamlingen kom Kolonechef Allan K. Jensen med et rigtig interessant 
indlæg om den nuværende situation. 

En brandslukning på Grønland  

Flygtning situationen mellem Tyrkiet og Grækenland 

Og til slut hele Corona situationen i Danmark 

 

Bent Ebbesen                                                                                                                                           
referent 


