
Referat fra den ordinære Generalforsamlingen 10. maj 2016 

Side 1 
 

21. maj 2016 

 

 
 

 
 

Politihjemmeværnets Støtteforening 
I 

Danmark 

 
 

                                            
 

 

 
 

 

R E F E R A T 
 

 

fra den ordinære generalforsamling 
 

10. maj 2016 
 

Kl. 1900 

 



Referat fra den ordinære Generalforsamlingen 10. maj 2016 

Side 2 
 

 

Til stede var 11 medlemmer med stemmeret. Heraf 1 dirigent og 1 

intern bilagskontrollant. 
 

Generalforsamlingen åbnes 
Formanden Torben Juul Andersen bød velkommen og oplyste at 
der var tilmeldt 4 personer til generalforsamlingen udover dirigent og 

1 intern bilagskontrollant. 
 
Kasseren uddelte det reviderede regnskab for 2015. 

 

1) Valg af dirigent 
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Bruno Juul til dirigent. 
 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter at general-
forsamlingen var lovligt indvarslet. 
Dagsorden er lagt på foreningens hjemmeside jf. vedtægterne. 

 
Dagsorden blev herefter gennemgået, der var ingen bemærkninger til 

denne. 
 

2) Bestyrelsens beretning 
Formanden henviste til den skriftlige beretning som er lagt ud på 
foreningens hjemmeside, men fremdrog nogle hovedpunkter. 

 
 Det er den første generalforsamling efter de nye vedtægter. 

 Der indkaldes kun til generalforsamling via foreningens 
hjemmeside. 

 Der er kommet nye medlemmer i årets løb, men desværre også 

frafald på grund af alder eller ved død. 
 Udlejningen for 2015 har været virkelig god. 

 Økonomien er bedre end året før, hvilket skyldes flere udlejninger. 
 Foreningen har også i år modtaget Lymanns Legat på DKK 3.000,00 

til fugleskydning. 

 Årets fugleskydning holdes i år sammen med Køge Hjemme-
værnsforening på Køge Hjemmeværnsgård 

søndag d. 14. august 2016. 
 

Dirigenten opridsede hovedpunkterne og stillede herefter beretningen til 
debat. 
 

Der var ingen der havde spørgsmål til formandens beretning, hvorefter 
beretningen blev godkendt. 
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3) Regnskab for 2015 forelægges til godkendelse 
 Kasseren gennemgik det reviderede regnskab og oplyste at 

der har været et overskud på DKK 24.749,47 i indeværende 
regnskabsår. 

 Foreningens kapital er pr. 10. maj 2016 DKK 65.386,82 
 

Dirigenten satte regnskabet til debat. 
 
Formanden havde et spørgsmål til regnskabet vedrørende aktiver og 

passiver. 
Kasseren svarede på spørgsmålet. 

 
Der var ikke flere der havde spørgsmål til regnskabet. 
 

Hvorefter regnskabet blev godkendt. 
 
 

4) Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet er uændret DKK 100,- årligt eller DKK 200,- for livsvarigt 

medlemskab. 
 
Blev enstemmigt vedtaget 

 

5) Fastsættelse af bestyrelseshonorar 
Formanden foreslog uændret honorar til Formanden, Kassereren og 
Bookingslederen på DKK 2.000,00- pr. person. 

 
Blev enstemmigt vedtaget. 
 

6) Indkommende forslag 
Der var ingen indkommende forslag. 

 
7) Valg til bestyrelsen 

 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. 

Per Klitfod blev genvalgt. 
 Valg af kasserer for 2 år. 

Henrik Nygaard Pedersen blev genvalgt. 
 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

Gert Petersen blev genvalgt 
Knud Dyrring ønskede ikke genvalg. 

Ny bestyrelsessuppleant 
 Jørgen Ole Olsen valgt for 1 år 

 
Valg af bilagskontrollanter 

 Søren Sloth valgt for 1 år 
 Kurt Søndergaard Sørensen valgt for 2 år. 

 
Valg af bilagskontrollant suppleant 

 Per Leo Jepsen blev genvalgt for 1 år. 
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8) Eventuelt 
Formanden oplyste at foreningens årlige fugleskydning finder sted 
søndag d. 14. august 2016 Kl. 1000 på Køge Hjemmeværnsgård 
sammen med Køge Hjemmeværnsforening. 

 
Indbetaling for deltagelse i fugleskydningen kan ske enten ved 

bankoverførsel til Danske Bank, registrerings nr. 1551 konto nr. 6414575. 
 
eller elektronisk indbetalingskort til foreningens girokonto. 

Konto nr. 641-4575. 
 

Deltagere til fugleskydning må gerne have pårørende med mod betaling. 
 

Generalforsamlingen afsluttes 
Dirigenten takkede for et godt møde, god ro og orden og ønskede 
foreningen held og lykke med fremtiden. 

Hvorefter han gav ordet til formanden. 
 

Formanden 
Takkede Bruno Juul for en god ledelse og en god generalforsamling. 
 

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde gennem året. 
 

Der blev udråbt et leve for foreningen. 
 

Formanden takkede for lån af Køge Hjemmeværnsgård og den store 
gæstfrihed foreningen altid mødte. 
 

Under generalforsamlingen blev der serveret varme æbleskiver, 
wienerbrød, kaffe, te, øl og vand. 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 2000 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Per Klitfod 
Sekretær 
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Bruno Juul 

Dirigent 


