
Lokalafdeling København/Sjælland 

GENERALFORSAMLING 2022 

Afholdt på Sandholmgård, Ellebækvej 11, 3460 Birkerød, den 19. februar 2022 

Generalforsamlingen startede kl. 11.00 og der var mødt 6 stemmeberettigede medlemmer. 

Formand Bent Marchmann åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 

Formanden bad forsamlingen rejse sig for at vi kunne mindes nyligt afdøde sekretær Peder Christian Pedersen 
og udtalte et: »Ære være Deres minde”. 

Herefter startede generalforsamlingen efter dagsordenen. 

Ad punkt 1. - Valg af dirigent og referent 

Revisor Gert Asger Nielsen blev valgt som dirigent og landssekretær Georg Ferdinandsen som referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i PROJEKTØREN i nr. 1/2022 og 
erklærede han generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 

Ad punkt 2 - Aflæggelse af årsberetning 

Formandens beretning 
På grund af corona er der ikke afholdt så mange, som jeg kunne have ønsket mig. Regnskabsførelsen overdrages 
nu til landskassereren, og jeg har fået udleveret kassebeholdningen, som overdrager til landskassereren til 
landsgeneralforsamlingen. 

Som det har fremgået, har der opstået en misforståelse mellem vores kasserer og revisor, og det beklager jeg 
meget. Jeg vil have, at dette punkt er i orden. Det er med megen beklagelse, at det ikke er udført af min kasserer, 
som ikke kunne være til stede på grund af arbejde. 

Det er blevet forsøgt med at få flere medlemmer. Kun en person har meldt sig, men er ikke til stede i dag. Så det 
er op ad bakke. Min sekretær Peder Christian Pedersen er gået til General Ryes Brigade, så jeg skal finde en ny 
sekretær ved generalforsamlingen. 

Dirigenten satte beretningen til debat. 

Gert kommenterede kort misforståelsen med kassereren og sagsforløbet. Efterfølgende kom Carsten med et 

korrekt regnskab, som kunne godkendes. 

Årsberetningen blev godkendt. 

Ad punkt 3 - Fremlæggelse af revideret regnskab 

Da kassereren havde meldt afbud, gennemgik Gert det korrekte regnskab. Indtægterne var på 2.825,00 kr. og 
udgifter på 470,00 kr. Aktiverne udgjorde 12.243,00 kr. Det blev fremhævet, at det alene var opstilling af 
regnskabsposterne, der ikke var helt korrekte. 

Der var ingen bemærkninger, udover at der blev oplyst om sagsgangen, når regnskabsførelsen er overladt til 
landskassereren. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Ad punkt 4 - Behandling af indkomne forslag 

[Forslag skulle være indsendt til formanden mindst 10 dage før generalforsamlingen]. 

Formanden oplyste, at der ikke var modtaget forslag. 

Ad punkt 5 - Valg af bestyrelse og suppleanter 

De gældende vedtægter var ikke tilgængelige, så der var uklart, hvem der egentlig var på valg, udover afdøde 
Peders plads. 

I den forbindelse henviste Georg til, at planen egentlig var, at nye vedtægter skulle have været klar til i dag. 
Formanden lovede at få afholdt bestyrelsesmøde med henblik på også at få et vedtægtsforslag på banen. 

På Gerts forslag besluttedes det, at den siddende bestyrelse blev genvalgt på et år. Der gives besked til Chris om 
at slette afdøde Peder Pedersen. 

Der blev rettet forespørgsel til et medlem om eventuelt at påtage sig sekretærposten. Bliver afklaret på 
landsgeneralforsamlingen. 

Ad punkt 6 - Valg af revisorer og suppleanter 



På valg er Gert og Arne Pedersen. Forslag om genvalg. Genvalgt. 

Ad punkt 7 - Valg af delegerede til landsgeneralforsamlingen 

Udgår, da der ikke skal vælges delegerede.  Alle Laffer kan deltage med stemmeret. 

Ad punkt 8 -Eventuelt 

Hans Peter Bach udtrykte sin frustration over, at der i landets største lokalafdeling – geografisk og 
medlemsmæssigt – ikke sker noget udover generalforsamlingen. Han oplyste også, dette tema var blevet drøftet 
på sidste landsbestyrelsesmøde. 

For at få gang i sagerne havde han forslag med til forskellige aktiviteter: 

a) Frihedsmuseet 
b) TimeWinder - nostalgi til lands, til vands og i luften 
c) Garderhøjfortet 
d) Haaning Collection i Bagsværd 
e) Avedørelejren, det er mange år siden 
f) Foredrag af landsnæstformanden Jørn Chr. Jessen om Afghanistan missioner (Georg foreslog et 

samarbejde med forsvarsbrødrene i kreds 1). 

Hans Peter foreslog en annonce i »PROJEKTØREN« om at søge om hjælp fra frivillige til at arrangere aktiviteter. 
Hans Peter meddelte, at lokalafdelingen skal stå for fødselsdags-/stiftelsesfesten fredag den 9. december. Bent 
bestiller Metals lokale. 
Dirigenten afsluttede herefter dagsordenen og tilbagegav generalforsamlingen til formanden. 

Formanden takkede dirigenten for god ro og orden og deltagerne for deltagelsen i generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 12.25. 

 

Gert Asger Nielsen 
Sign. 

Revisor, dirigent 

Georg Ferdinandsen 
Sign. 

Landssekretær, referent 
 

 


