Generalforsamlingen for Kvindelige Veteraner d. 10. juni kl. 10.00-11.30
Deltagere: Sara La Cour, Marie Sihm, Stine Lange, Rickie Robert, Miranda Thorgun Ottesen, Gitte
Lodal, Mette Brungaard, Vibeke Holmfred, Anika Tronier, Gitte Felsted.
1. Valg af dirigent: Marie Sihm
2. Valg af referent: Rickie Robert
3. Valg af to stemmetællere: Miranda Thorgun Ottesen og Vibeke Holmfred. Herefter var der en
præsentation af alle deltagere der var tilstede ved Generalforsamlingen.
4. Forkvindens beretning til godkendelse, beretningen blev enstemmigt godkendt.
5. Kassererens beretning til godkendelse, enstemmigt godkendt.
6. Valg til bestyrelse – alle valg foregår ved håndsoprækning, dog kan ethvert medlem anmode om
skriftlig afstemning. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges for en 1-årig periode.
Marie Sihm fortæller om hvad det forventes af at være en del af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af:
• Forkvinde, Sara La Cour genopstillede. Blev valgt enstemmigt.
• Næstforkvinde, Marie Sihm genopstillede. Blev valgt enstemmigt.
• Kasserer/bestyrelsesmedlem, Stine Lange genopstillede. Blev valgt enstemmigt.
• 2 bestyrelsesmedlemmer: Rickie Robert genopstillede. Anika Tronier stillede op. Begge blev valgt
enstemmigt.
Dermed konstituerede bestyrelsen sig selv i overensstemmelse med vedtægterne.
7. Valg af revisor. Revisor vælges for 1 år. Grundet et forskudt regnskab, vil Mikael Andersen
godkende for resten af 2018, og foreningen skal have fundet en ny til revisor for regnskabsåret
2019.
8. Indkomne forslag. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med et 2/3 flertal af foreningens
samlede antal tilstedeværende medlemmer.
Det er enstemmigt vedtaget, at der sker en vedtægtsændring under §7 stk. 2, som omhandler
hvornår generalforsamlingen senest skal være afholdt. Det ændres enstemmigt fra ”primo
november” til ”juni”.

9. Evt.
-

Vibeke Holmfred takker for god tone og debat på facebook-siden.

-

Gitte Feldsted foreslår at kvindelige veteraners flyers vil være at finde i veteran-boderne og
på veteranhjemmene. Ydermere forslås det om det kan undgås fremover, at afholde
generalforsamling på datoer, hvor der også er store forsvars events.
Der blev snakket om problematikken omkring, at bestyrelsen er placeret i København og
samtidig skal være landsdækkende. Her bliver der foreslået, at der kommer forskellige
repræsentanter rundt omkring i landet og på den måde spreder ringene i vandet, for at kunne
lave lokalgrupper.

-

Gitte Lodal ønsker et nyt banner til Flagdagen d. 5. september, så vi igen står repræsenteret
på kastellet. Dette er der opbakning til.

