Generalforsamling den 1 juni 2019
Dirigent: Marie Sihm
Referent: Anika Tronier-Rasmussen
Formand: Sara La Cour
Deltagere fra bestyrelsen: 3 stk. ovenstående.
Fraværende fra bestyrelsen: Stine Lange
Deltagere: 6 stk. udover ovenstående.
Location: Bunkeren, Kastellet 10.00 – 12.00

Forkvinde beretning:
I løbet af det sidste år har vores fokus været på synlighed.
I kølvandet på den norske undersøgelse angående krænkelser i det norske forsvar, skrev
Marie Sihm et debatindlæg der førte til en artikel i Politikken. Efterfølgende har Marie og Sara
været i radio og tv angående kønskrænkende adfærd.
Marie og Sara har den 29/05.19 haft et møde med forsvarschefen. Til mødet var der stor fokus
på kultur i forsvaret.
Vi vil lægge fokus på at der ikke er et VI og DEM. Vi skal lave en lytte kultur og kultur hvor det
er ok at sige fra.
Kvindelige veteraner kommer fra dags dato på Instagram.
Vi vil have en stærk forening der kan rumme alle!

Regnskab:
Regnskabet blev udleveret til deltagere, gennemgået og læst op.
Under indsat og hævet, skal der ændres årstal fra 2014 til 2018.
Ud over dette var der ingen indvendinger.
Konstituering af ny bestyrelse:
Præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmer, potentielle nye bestyrelses medlemmer og
øvrige deltagere.
Gitte er interesseret i at støtte op om arrangementer i Jylland og evt. som suppleant til
bestyrelsen.

Bestyrelses medlemmer der genopstiller:
Forkvinde: Sara La Cour
Næst forkvinde: Marie Sihm
Anika Tronier-Rasmussen
Bestyrelses medlemmer der ikke genopstiller:
Kasserer: Stine Lange
Personer der stiller op som bestyrelsesmedlem:
Sophie Ferdinand
Karen Larsen
Stiller op via kontakt til forkvinde: Gitte Lodahl
Personer der stiller op som suppleant:
Gitte Feltsted

Ny konstitueret bestyrelses, ved enstemmig valg:
Forkvinde: Sara La Cour
Næst forkvinde: Marie Sihm
Kasserer: Sophie Ferdinand
Bestyrelsesmedlem: Anika Tronier-Rasmussen
Bestyrelsesmedlem :Karen Larsen
Bestyrelsesmedlem: Gitte Lodal Holmbjerg
Suppleant: Gitte Feltsted

Vedtægtsændring, enstemmigt valgt:
Ændring af §1:
Danmarks Veteraner, lokalforening Kvindelige Veteraner.
Note: Ændringen af foreningens navn, ændres jf. nyt navn i resten af vedtægtsteksten.

