
Referat af Generalforsamlingen i TRS Sydsjælland mandag den 25. marts 2019.

Generalforsamlingen havde 28 fremmødte, det er over 40% af foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen blev afviklet jf. vedtægternes dagsorden.

Som dirigent blev Preben Pedersen valgt.

Her følger formandens beretning:

Så er der gået endnu et år.
Aret 2018 startede med fødselsdag
HB-møde i Fredericia- meget debat

Vi afholdt i januar torskegilde og i marts sidste år vores generalforsamling her i lokalet.
I maj måned tog vi imod en pæn delegation til sendemandsmøde i Roskilde, hvor Københavns
afdeling - stod for arrangementet. En god dag, hvor mangt og meget blev vendt. Bl.a. EU direktiv
om privatliv - en sej omgang at konvertere til en lille soldaterforening.
Men vi er ved at være på plads, så ingen bliver generet eller registreret unødigt.

5. september havde vi den traditionsbundne dag også denne gang på Grønnegades Kaserne
Munkebakken til den årlige flagdag - i anledning af alle de udenbys. Afslutning på Grønnegades
Kaserne.
Den sædvanlige oplevelsesrige tur til Ryes kaserne i sept. til Jubilarstævnet - en helt igennem
god dag i vanligt godt arrangement af Sydjylland afdeling. også denne gang med vores egen
Slesviske musik/nu efter januar ikke mere, da Slesviske er genopstået - en fantastisk orientering.

Den 1. november fødselsdag i Fredericia i flot vejr - hvor jeg selv var indblandet.

Julestuen ikke at forglemme, hvor der var fremmødt mange juleglade mennesker.samt, gløgg,
æbleskiver og bankospil. Igen en helt igennem fin aften.

Afslutningen på året var igen arbejde - dog belønnet med lidt julespisning leveret fra Bårse som
tak for hjælpen på årets sidste hulemøde.

Der har været arbejdsaftener med bladet, - og husk, at jeres indsats på bladaftenerne koster ikke
ekstra kontingent, men bliver belønnet med landets bedste kammerater og andre goder - der har
været billardspil, masser af kortspil og almindelig snak af al slags - og ikke mindst den sædvanlige
bid brød.

Vores hjemmeside med Verner som Web-master der pr. fjern/hjemmekontor - kører bare dejligt
overskuelig og velbesøgt. Rigtig flot, oplysende og ikke mindst Tak herfor.

Sidst men ikke mindst tak til bestyrelse for godt samarbejde i året, tak til alle medlemmer, særlig
dem som trofast møder op på huleaftenerne og tak til de piger og drenge, som hjælper med
lagkage - og oprydning efter vore arrangementer.
Næsten alt har naturligvis været nævnt i Kureren med hjælp fra nye referenter hen over året, alt
nævnt intet glemt.

Sidst men ikke mindst tak til bestyrelse for godt samarbejde i året, tak til alle medlemmer,
særlig dem som trofast møder op på huleaftenerne og tak til de piger og drenge, som
hjælper med oprydning efter vore arrangementer.

Næsten alt har naturligvis været nævnt i Kureren med hjælp fra nye referenter hen over

året, alt nævnt intet glemt.

Formandens beretning blev godkendt.



Kassereren fremlagde regnskab, der blev godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent for år 2020 - uændret.

Alle opstillede blev valgt.

De valgte er:

• Kasserer for 2 år Peter Christensen

• 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Ib Nykvist.

• 2 bestyrelsessuppleanter for hver 1 år Rud Brønnum og Helmer Hansen

• 2 revisorer for hver 1 år Preben Pedersen og Ib Nykvist

• 1 revisorsuppleant for 1 år Kai Madsen

• Valg af fanebærer Kai Degn Christensen og Per Skou Hansen som suppleant

• 4 sendemænd blev Kai Degn - Ib - Helmer og Per samt suppl. Rud Brønnum

• Hovedbestyrelsesmedlem Per Skou Hansen

• Hovedbestyrelsesmedlem suppleant Hugo Lund Jensen

Rejsegodtgørelse samt diæter uændret.

Under eventuelt blev afgående kasserer Martin Ryes takket for sit store arbejde for
foreningen.

Ordstyrer/Formand afsluttede generalforsamlingen, hvorefter foreningen serverede
biksemad med spejlæg. Alle nød en rigtig god aften.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Funktion Navn På valg

Formand Per Skou 2020

Kasserer Peter Christensen 2021

Bestyrelsesmedlem Svend Andersen 2020
--~ - -- --

Bestyrelsesmedlem Kai Degn Christensen 2020
- - -

Bestyrelsesmedlem Ib Nykvist 2021

Preben Pedersen
Dirigent

Per Skou
Formand

Peter Christensen
Referent
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