Referat af kort bestyrelsesmøde i Veteranhjemmet d. 1. april 2011, kl. 21.00.
Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø
(KS), Per A. Rasmussen (PAR), Per Røn (PR), Bent Johansen (BJ) Ib Jensen
(IJ) og Jørgen Møller (JM).
Afbud: Torben Alstrup-Nielsen (TAN), Michael Quist Leuahaugen (MQL) og
Per Hj. Jakobsen (PHJ).
1. Generalforsamlingen, herunder dirigent og valg.
Punkterne på dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået!
Ib Jensen bliver forslået som dirigent.
PAR spurgte om alle havde læst beretningen og om det var formandens beretning eller
bestyrelsens beretning. Der var ingen indvendinger mod beretningen og det var bestyrelsens beretning.
TAN var ikke tilstede – han havde ikke modtaget regnskabet fra revisoren endnu – så han
vil ”først” komme i morgen tidlig.
Efter TAN har gennemgået årsregnskabet – vil PHJ fremligge regnskabet for varesalget.
Forlæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent – kontingentet forsætter
uændret.
Under indkomne forslag, skal de nye vedtægter fremlægges. Per Krogh har fremsendt
bemærkninger til bestyrelsen forslag til nye vedtægter. Per Kroghs bemærkninger sammenkogt med bestyrelsen forslag, giver det perfekte resultat. IJ og KS skal efter dette møde sætte sig sammen og indarbejde Per Krogs bemærkninger, samt lave en plan for fremlæggelse af vedtægterne.
IJ havde desuden også et par bemærkninger til vedtægterne – bestyrelsen havde foreslået
at man sletter alt omkring stiftelsen og hvornår der har været rettelser m.v. til vedtægterne.
Dette må ikke slettes. IJ forslag godkendes.
Valg – alle til bestyrelsen var villige til genvalg.
Der skulle vælges nye suppleanter – bestyrelsen vil forslå:
Jørgen Fried Pedersen, Birthe Ree-Holtz Hauch og Mogens Boll Lausen. Derudover har vi
2 i baghånden Claus Poulsen og Johnny Weismann.
Valg af revisorer samt suppleant – her vil bestyrelsen forslå genvalg af alle tre.
Valg af fanebærer og fanevagt - Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov.
2. Status i ajourføringen af museet.
Alle syntes Museet have fået et positivt løft. Der manglede nogle småting rundt omkring,
så vi vil alle går over i Museet og få styr på det sidste.
3. Eventuelt.
Intet.
Viborg, d. 3. oktober 2011, Jens F. Søndergaard

