Dagsorden til ordinær generalforsamling ww2tommies 2020/2021
Generalforsamlingen afholdes søndag d. 20 marts 11.00
Sted: Spejder hytten Olufs borg Sondrup vej 58 , 8350 Hundslund DK
Tommys står for en ”let frokost samt drikkevarer.

1. Valg af dirigent / referent. Og valg af stemmetæller.
Lars er dirigent , Anne-Mette er referent og Kristina er stemme tæller.
2. Formandens beretning.
3.
4.
5.
6.
7.

Beretning for 2020 og2021.
Det har været et par underlige år. Danmark har været lukket ned i flere omgange.
Det har bevirket at jeg ikke har overblik over hvad vi har lavet, hvor der ikke været lukket.
Jeg har savnet og komme ud.
Trods forbud og afstand, har de været aktiviteter, der har været et par weekender for drengene, hvor
de har været ude i naturen. Håber det har været lærerig.
8. I efteråret 21 var der lige et par event, og med vanlig tro formåede de at få dem plasserret den
samme weekend. Vi taler om Bunker dage i Silkeborg og Panser East.
9. Vi hade en hyggelig aften til kulturaftnen sammen med DMKF ved frihedsmuseet, det nye.
10. Der var også en delegation på Fyn til veteran flyvning sammenkomst. Jeg mener det var EM eller
VM.
11. Vest Volden hade inviteret Ulrik til at komme og fortælle om Engelsk soldater liv.
De ud over har vores medlemmer været særdeles aktive med gåture rund i forskelige byer i kostymer,
det har været dejlig at se.

12.Kasseren beretning.
Da kasseren er bortrejst er det ikke muligt at får kasserens beretning. Beretningen
kommer senere.
13.Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Fastholdelse af kontingentet er enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen anbefaler at kontinentet fastholdes på nuværende .
150 kr. for alm. Medlemmer, 225 kr. for husstand og 100 for prøvemedlem.
14.Behandling af indkommende forslag: se bilag
Punkt 1: ( Danmarks industrimuseum rykkes Til punkt 7 aktiviteter).
Punkt 2: Hjemmesiden
- Det er vigtigt at hjemmesiden er opdateret med de korrekte oplysninger.
Ulrik foreslår at vi er mere aktive på facebook og instagram. Valle, Mads og Jeff
bestyrer den åbne Tommies facebookside. Anne-Mette og Kristina lave en instagram
profil for Tommies.

Punkt 3: skal vi være medlem af DHM
Leif foreslår medlemskab af sammenslutningen af danske hærmuseer da vi i
foreningen har Bofors kanonen. Ved at være medlem af DHM er vi beskyttelse af den
vej mod bureaukrati. Ulempen er at vi samtidig bliver underlagt det regelsæt der er
for DHM. Vi skal blandt andet være ansvarlige for at bofors kanonen hvert år bliver
synet. Valle og Lars danner en arbejdsgruppe og udersøger mulighederne frem mod
næste års generalforsamling.
Punkt 4: Forslag for ændring af bestyrelsen
Der bliver fremsat forslag for at udvide bestyrelsen med et ekstra medlem. Der bliver
lagt op til at det er muligt at få ændret vedtægterne frem mod næste
generalforsamling.
15.Valg af bestyrelse: a. Vi er vist alle på valg?
Leif ønsker genvalg
Mads ønsker genvalg
Mathias ønsker genvalg
Karsten ønsker genvalg
Ulrik ønsker også at indgå i bestyrelsen
Bestyrelsen bliver valgt med hemmelig afstemning og
stemmerne fordeler sig således:
Leif : 11 stemmer
Mads : 9 stemmer
Ulrik: 9 stemmer
Karsten: 8 stemmer
Mathias: 7 stemmer
Derved er bliver Mathias ikke længere medlem af bestyrelsen.
2 suppleanter:
Anne-Mette ønsker genvalg
Frank ønsker ikke genvalg
Anne-Mette er genvalgt og Mathias indtræder i Franks plads som suppleant.
b. Valg af bilags kontrollant.

Sif Morgan ønsker genvalg
Heine Arb Kiilerich ønsker genvalg
Sif og Heine er genvalgt.
16.Aktiviteter i 2022: Alle tage huskeren med så vi får det der er med, så vi kan
stemme.
Marts:
26-27 Historiske dage / Ajstrup (Historiske dage – Ulrik, Mathias - Ajstrup)
Maj:
4 Lysfest
7-8 Nyvang/besættelsesmuseet Beldring Fyn (Ulrik - Nyvang)
Juni:
4-6 Timewinder/Bangsbro (John og Heine – Bangsbo, Kristina - Timewinder)
11-12 Krigshistorisk /bunkerdage i Silkeborg (Krigshistorisk - Ulrik)
19 Airshow i Karup
26 Vintage party i Tivoli (Kristina)
September:
9-11 Panser east (Ulrik)
Ukendt dato:
Horsens industrimuseum (Maria)
Tarp bunkermuseum (Mathias ?)
Sønderborg slot (Lars)
Egholm (Ulrik)
Vores tre foreningsture bliver i år:
Timewinder 9 stemmer
Krigshistorisk 9 stemmer
Panzer east 10 stemmer
Der bliver oprettet begivenheder på facebook

17.Eventuelt:
- Kristina formidler kontakt med et potentielt nyt medlem.

- Foreningen ejer et oversejl til telte der ofte bliver brugt til til oversejl i udstillingen.
Oversejlet til teltet er ikke egenet til brug i udstillingen og er ved at blive ødelagt.
Valle stiller forslag om at undersøge muligheden for at indkøbe et nyt oversejl.
- John stiller forslag om at diskutere og stemme om en vedtægtsændring så
formanden vælges af foreningen ved generalforsamlingen og ikke af
bestyrelsen efterfølgende.
- Valle holder indgivelses tale for Gustav. Gustav er fuldgyldigt medlem af ww2
Tommies
Mikkel er desværre ikke til stede men bliver også budt velkommen som
fuldgyldigt medlem.
- Valle informerer om 30 korps tur til Holland i 2024. Valle formidler gerne
kontakt og hjælper med det praktiske men man skal selv til at komme på
banen hvis man vil nå at komme med.
Kun gyldige medlemmer af ww2tommies kan deltage ved
generalforsamlingen. Det vil sige at der skal være betalt kontingent for 2022
skal være indbetalt. ( Prøvemedlemmer er undtaget)

