
  
  

Side 1 af 4 
 

Generalforsamlingsreferat 
_________________________________________________________________________ 

 
Møde:  Generalforsamling Klub 194 
 
 
Sted: Hestestalden, NDR. Magasin, Kastellet, KBH 
 
 
Dato:  Torsdag den 04. april, 2019, klokken 19.00 
 
 
Deltagere:  Bestyrelsesmedlemmer: 
 Formand Stig Jessen Møller (SJM) 
 Kasserer John Nissen (JN) 
 Bestyrelsesmedlem Ann Jessen Møller (AJM) 
 
 Tilmeldte medlemmer: 
 Allan Frank-Nielsen (DI) 
 Lauritz Jensen 
 Preben Honore 

Kirsten Christensen 
    

 
Fraværende: Bestyrelsesmedlemmer: 
 Næstformand Svend Erik Eskildsen 
 Bestyrelsesmedlem Flemming B. Asmussen 
 
 Framelding fra medlemmer: 
 Peer Bring 
 
 
Bilag: a. Indkaldelse til Klub 194 Generalforsamling 2019 
 b. Bestyrelsens beretning 
 c. Klub 194 årsrapport 
 
 
Referent: Bestyrelsesmedlem Ann Jessen Møller 
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Velkomst  
 
Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.  
Herefter gennemgik han aftenens program og oplyste, at klubben efter generalforsamlingen 
ville være vært for en let anretning i Hestestalden. 
 
 
Dagsorden: 
 
:1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
:2. Bestyrelsens beretning. 
:3. Forelæggelse af klubbens årsrapport.    
:4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
:5. Fastsættelse af klubkontingent. 
:6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
:7. Valg af revisor og 1 suppleant. 
:8. Eventuelt. 

 
 

Ad pkt. 1 Valg af dirigent. (DI) 
 
Som mødets dirigent (DI) foreslog formanden (FM), A. Frank-Nielsen og spurgte, om der 
var andre interesserede. Da dette ikke var tilfældet, blev A. Frank-Nielsen enstemmig valgt.  
DI-indledte med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen, jævnfør bilag a. var 
lovligt indkaldt i.h.t. vedtægternes paragraf 8, som anfører mindst 14 dages varsel.  
Herefter overgik DI til valg af stemmetællere. DI foreslog, at man ventede med valg af 
stemmetællere hvis det blev aktuelt. Dette blev enstemmigt vedtaget. Efter dette overgik 
han til dagsordenens punkt 2 ”Bestyrelsens beretning” og overgav ordet til FM. 
 
Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning ved formanden (FM) 
 
Formanden indledte beretningen med ønsket om, sammen med Generalforsamlingen, at 
ære Karsten Palle Hansens minde, ved afholdelse af 1 minuts stilhed. 
 
Herefter fremlagde Formanden bestyrelsens beretning jævnfør bilag b. 
Der blev løbende stillet spørgsmål til emnerne under beretningen. 
Herunder blev tilføjet bemærkninger og spørgsmål: 
 
Laurits Jensen: spurgte om man markedsførte sig ved HJV 
SJM oplyste at klubben annoncerede i Marinehjemmeværnsbladet. 
 
Lauritz Jensen: Hvordan ser det generelt ud for tilgangen af medlemmer–  
FM: Medlemstallet er generelt i GF opadgående – positiv tilgang. 
Det halter dog noget bagefter i Forsvarsklubberne, men vi håber at vi kan komme ud og 
gøre os bemærket, og derved øge medlemstallet. 
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Ad pkt. 3 Forelæggelse af klubbens årsrapport 
 
Klub 194 årsrapport var omdelt jævnfør bilag c. 
JN gennemgik Årsrapportens noter med supplerende bemærkninger. 
Årsrapporten blev herefter enstemmigt vedtaget.  
Årsrapporten kan også genses på Klubbens hjemmeside. 
 
 
Ad pkt. 4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
 
FM oplyste er der ikke er indkommet forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
 
Ad pkt. 5 Fastsættelse af klubkontingent 
 
Bestyrelsen foreslår, at klubkontingentet bibeholdes på kr. 100. Der var ingen kommentarer 
og forslaget blev enstemmig vedtaget. 
 
 
Ad pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
 
På valg til bestyrelsen var der 2 medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant. 
 
Bestyrelsesmedlem John Nissen   (villig til genvalg) 
 
Bestyrelsesmedlem Ann Jessen Møller   (villig til valg) 
 
Bestyrelsen foreslår Bestyrelsessuppleant Ann Jessen Møller valgt til bestyrelsesmedlem. 
Ann har været medlem af bestyrelsen siden 15 august 2018, hvor hun har fungeret som 
klubbens marketingsrepræsentant.  
Ann har været suppleant i klubben siden 2010. Ann bor i Nordsjælland. 
 
Bestyrelsesmedlem Flemming Asmussen   (forslag om åben post) 
 
Bestyrelsesmedlem Flemming Asmussen har valgt at træde ud af bestyrelsen.  
Bestyrelsen anbefaler at denne bestyrelsespost ikke genbesættes, idet fusion med Klub 
121 pågår, og forventes gennemført i løbet af efteråret 2019. 
 
Suppleant     (skal vælges) 
 
Lauritz Jensen ønskede at opstille som Suppleant 
 
DI spurgte, om der var andre, der ville stille op. 
Da dette ikke var tilfældet, lod DI forslaget gå til afstemning. De opstillede blev enstemmigt 
valgt, og én bestyrelsespost blev ikke genbesat.  
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Ad pkt. 7 Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. 
 
Herefter gik DI videre til valg af intern revisor og revisorsuppleant.  
 
Intern kritisk Revisor Kenn Zillmer  (villig til genvalg) 
Intern kritisk Revisorsuppleant Claus Jensen (villig til genvalg) 
 
Efter afstemningen kunne DI oplyse, at både intern revisor og revisorsuppleanten var 
enstemmig valgt. 
 
Autoriseret revisor: 
 
Med de støt voksende lovgivningskrav indenfor regnskabsaflæggelse for erhvervsdrivende 
foreninger, er det nødvendigt at søge faglig kompetent assistance ved den årlige 
regnskabsaflæggelse.   
Bestyrelsen foreslår at vi fortsat anvender Revisorfirmaet, 
Revisionsfirma 
Skat & Råd 
Stig Skovly, Registreret Revisor 
3200 Helsinge 
 
DI kunne konstatere at generalforsamlingen kunne tilslutte sig bestyrelsens forslag om 
foreslået revisor Stig Skovly. 
 
Ad pkt. 8 Eventuelt. 
 
DI spurgte forsamlingen, om der var yderligere kommentarer, idet han gjorde opmærksom 
på, at der ikke kunne vedtages noget under dette punkt.  
Da der ikke var yderligere spørgsmål, konstaterede DI, at dagsordenen var gennemført. 
Han takkede generalforsamlingen for god ro og orden og gav herefter ordet til FM. 
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og overrakte en lille vingave, som tak 
for det gode arbejde.  
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 2130. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
Sign. 

 
 

S. Jessen Møller 
formand 

 

 


	Generalforsamlingsreferat
	_________________________________________________________________________

