
Referat af bestyrelsesmøde 25.april 2016  
Fraværende: Mikkel Sejersteen-Strib 

 

Referat: Casper Kløve Jensen  

Godkendelse af referatet bestyrelsesmødet: 

Referatet blev godkendt. 

 

Godkendelse af referatet generalforsamling: 

Referatet godkendt, formandsberetningen vedlægges fremover i separat dokument. 

 

Konstituering af bestyrelsen: 

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 

Næstformand: Kristian Klysner 

Kasserer:  Kai Illemann 

Sekretær:  Casper Kløve Jensen 

 

Formanden har ordet: 

Bestyrelsen gennemgik vedtægterne og kunne efter en debat konstatere, at valget til 

bestyrelsesposterne er sket i overensstemmelse i henhold til vedtægterne. 

Repræsentantskabsmødet afholdes den 21.maj 2016, sidste tilmeldingsfrist er 14.maj 2016. 

Formanden, næstformanden og kassereren deltager.  

Repræsentantskabsmødet 2017 skal afholdes i Frederikssund. Steder til afholdelse forslås 

følgende: Bybjerggård, Kalvøen og Færgelundens Kursuscenter. 

Emner til behandling på Repræsentantskabsmødet 2016: Der var ingen emner. 

 



Kassereren har ordet: 

Foreningens likvide beholdning pr. 25.april 2016 ca. 14.473 kr. 

Medlemstallet:  Foreningen har haft et dødsfald. Helmer Olsen fra Skibby, der er sendt 

bårebuket til bisættelsen, da familien ikke ønskede fanedeltagelse. 

Restancer:  Formanden og Kassereren har modtaget 2 forskellige restancelister. 

Kassereren har modtaget liste fra Freddy Rasmussen, hvor 2 medlemmer ikke havde betalt. 

Kontingentet er efterfølgende betalt i forbindelse med generalforsamling, hvorefter de 

pågældende medlemmer er blevet slettet fra restancelisten.   

Af restancelisten, der er modtaget 7.april 2016 findes der 3 medlemmer i foreningen, der ikke har 

betalt i år. Der er udsendt rykker til de pågældende medlemmer.  

6 nye medlemmer har ikke betalt ½ kontingent for 2015 og fuldt kontingent for 2016. Kassereren 

laver udkast til brev, der afstemmes med formanden, før der sendes ud. Seneste betalingsfrist 

fastsættes til 15.maj 2016, derefter afleveres en liste til Freddy Rasmussen på 

repræsentantskabsmødet med anmodning om sletning. 

 

Kommende arrangementer: 

4.maj arrangement i Frederikssund på Sydkajen ved Kalvøen med efterfølgende andagt i 

Frederikssund Kirke og sammenkomst i præstegården. Soldaterforeningerne deltager. 

Flagdagen: Foreningen afventer møde fra kommunen, Formanden vil tage problemet op med 

borgmesteren til 4.maj arrangementet, ellers deltager GHF Frederikssund i flagdagen i Jyllinge 

Kirke. 

Panzermuseum East 28.maj. Formanden undersøger muligheden for en samlet gruppepris. 

Mødetid kl. 09:00, der forventes samkørsel med forventet køretid på ca. 1-1½ time til Slagelse. Der 

regnes med 2 timer besøg på museet. Information udsendes senest 10.maj 2016. 

 

Bordet rundt: 

Familietur i sensommeren? Museet for Søfart og Teknisk Museum i Helsingør blev forslået. 

 

Næste bestyrelsesmøde 6.juni 2016 klokken 19:00. 


