Kvindelige Veteraner
Generalforsamling 7. juni 2020
Tilstede på kastellet:
Anika Tronier-Rasmussen (bestyrelsesmedlem)
Gitte Lodal Holmbjerg (bestyrelsesmedlem)
Karen Philippa Larsen (bestyrelsesmedlem)
Sophie Ferdinand (bestyrelsesmedlem)
Sara La Cour (bestyrelsesmedlem)
Tilstede online:
Marie Sihm (bestyrelsesmedlem)
Gitte Felsted (suppleant i bestyrelsen)
Maria Bang (Stemmeberettiget)
Betina Bruun (Stemmeberettiget)
Ditte Nonno-Nielsen (Stemmeberettiget)
Kristian Bertelsen (Stemmeberettiget)
Maria Hansen (Stemmeberettiget)
Susan Hatting (Stemmeberettiget)
Erik Pedersen (Stemmeberettiget)
Tanja Sunekær (Stemmeberettiget)
Bente Knudsen (Stemmeberettiget)
Hannah Ussing (Stemmeberettiget)
Rebekka Mønster (ikke stemmeberettiget)
Intro af næstforkvinden Marie Sihm
- Velkomst
- Teknisk introduktion af Gitte Lodan Holmberg
- Dagsordnen gennemgås
Forkvindens beretning
Marie Sihm giver ordet videre til kasserer Sophie Ferdinand
Kasserens beretning
Budget for 2019 er delt
Vi har fået penge ind – vi har fået medlemskontingent og vi har solgt t-shirts
De penge, der er gået ud har vi brugt til medlemsaktiviteter. Deltagelse i møder er deltagelse i
veterankonferencer, Engage festival og på Folkemødet
Vi har i 2019 brugt lidt færre penge end vi har fået ind.
Vi har 70kr for meget stående på kontoen i forhold til vores regnskab, det skyldes at der er et
bestyrelsesmedlem, der mangler at få et udlæg tilbage.

Valg til bestyrelse
Gitte tilføjer, at ingen har ønsket en skriftelig afstemning, derfor foregår afstemningen med
håndsoprækning
Vi starter med valg af forkvinde
Sara La Cour stiller op til posten som forkvinde - Sara La Cour er genvalgt som forkvinde
Vi er glade for at have dig endnu et år.
Næstforkvinde
Marie Sihm stiller op igen - Marie Sihm er genvalgt
Vi er glade for at have dig endnu et år
Kasserer
Sophie Ferdinand har det seneste år haft posten
Sophie stiller op igen - Sophie er genvalgt
Vi er glade for at have dig endnu et år
Bestyrelsesmedlemmer
Anika Tronier-Rasmussen, Gitte Lodal Holmbjerg og Karen Philippa Larsen stiller alle op igen.
Alle er genvalgt
Vi er glade for at have jer endnu et år
Suppleanter
Gitte Felsted genopstiller
Marie Bang stiller op
Begge er valgt ind
Vi er glade for at have Gitte med et år mere og glade for at byde Marie velkommen
Marie: 41 år, mor til tre, overkonstabel. Håber på at få tilladelse fra ledelsen til at reklamere for KV
i forbindelse med arbejdet, hvor hun har en del soldater, der skal udsendes, igennem hver dag
eneste dag.
Hermed er bestyrelsen konstitueret for en ét årig periode.
Bordet rundt: ingen har nogle kommentarer
Vedtægtsændring
Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændring, fordi bestyrelsen ønsker at oprette en
webshop til salg af t-shirts og muleposer:
§3: stk. 2) Understøttelse af foreningens formål: Alt overskud fra salg via foreningens webshop
eller fysisk salg ved arrangementer går til at understøtte foreningens formål (som anført i §3: stk.
1))
Vedtaget med alle stemmer for.
Bordet rundt: ingen kommentarer

Bestyrelsesmødet er slut for i år.
Mange tak for denne gang.

